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  )1( تقديم

  بسم هللا الرحمن الرحيم   
ـــــدمَ لقـــــراء العربيـــــة عامـــــةً ُيســـــعدني  والمتخصصـــــيَن بتراثهـــــا اللغـــــوي  ،أن ُأَق

توفيـــق  ناصـــر :بتحقيـــق األســـتاذ) ـهـــ216(األمثـــال، لألصـــمعي  كتـــاب خاصـــًة،
فقــد انقطــع لدراســة  علــم ودرس، األصــمعي قرابــةوبــين األســتاذ ناصــر و  .الجبــاعي

أصمعياته، ونال عن دراسته تلك درجة الماجستير من جامعـة قـاريونس فـي ليبيـا 
ـلٌع فيـه، وٕاذا كّنـا نحـُث البـاحثين مـن ) م1992(عـام فهـو خبيـٌر بتـراث الرجـل ُمتض

وما يبذله الباحث المخلص  الّشباب على اقتحام سبل تحقيق تراثنا على وعورتها،
وأمـواٍل عـزت علـى أهـل العلـم وطالبـه فـي  وٍد مضنيٍة وأوقـاٍت ثمينـٍة،فيها من جه

كتاٍب وخير  فإننا نتأّسى بعظمائنا الّذين سبقوا إلى ذلك خدمًة للغة أشرفَ  زماننا،
وقــد عرفــُت الباحــَث ناصــر الجبــاعي معرفــة عمــٍل فــي قســم  .أمــة ُأخرجــت للنــاسِ 

 ،إذ كــان يــدرُس النقــد القــديم اراللغــة العربيــة فــي كليــة اآلداب جامعــة عمــر المختــ
شــهد لــه بالمرفــة فــي أصــول البحــث  والبالعــة العربيــة، وازدادت معرفتــي بــه حــين

وكان تلمَذ له في الدراسات العليا  التحقيق أستاذه الدكتور يحيى وهيب الجبوري،و 
وهـو شـيخ مـن شـيوخ تراثنـا تحقيقـًا ودرسـًا  وشهادة الجبوري، في جامعة قاريونس،

فأفــاد منــه الطلبــة إذ  ،بعــده جــازة الشــيوخ تالميــذهم زمــن األصــمعي ومــاذكرتنــي بإ
رحمــه اهللا  -زاوج بــين خبــرة أســتاذه الجبــوري وأســتاذنا الــدكتور علــي جــواد الطــاهر

ناهيــَك عــن األفــذاذ الــذين تزخــر المكتبــة العربيــة بعطــائهم العصــّي  -ونفــع بعلمــه
ُيلتفـَت إلـى إعـادة نشـر ونأمـل أن  فضـل لـه، ومـن ينكـر فضـلهم ال على النسيان،

  .كنوز التراث التي حققوها من دون إخالٍل لحساب التجارة والمال
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كتاُب األمثال إذًا لشيخ رواة البصـرة وبغـداد األصـمعي يقّدمـه محققـه بحلـٍة 
علميٍة قشيبٍة بعد أن عـز ذكـره وضـاَع خبـُرُه بـين الدارسـين، وافتقـدت إليـه مكتبتنـا 

جمعـــه أشـــتاتًا استخلصـــها مـــن بـــين و  خبـــرًا فـــي المظـــان، فتعقَبـــُه المحقـــقُ  .العربيـــة
ًا علــى أصــول البحــث ومــنهج دفــات المصــادر القديمــة ليجعلهــا كتابــًا موحــدًا قائمــ

اســتعان بهــا  األمثـال مصــدرًا مــن مصــادر لغـة العــرب، وال ُتخفــى أهميــة .التحقيـق
س ومــا أحــوج البــاحثين فــي الــدر  اللغويــون فــي معجمــاتهم والنحويــون فــي كتــبهم،

النحوي واللغوي عامة إلى األمثال وهي مدار االستشـهاد النحـوي واللغـوي السـيما 
ينتهــي بســقوط مــا وقــع منهــا ضــمن عصــر االحتجــاج بالفصــيح مــن اللغــة الــذي 

  . علماءعلى الرأي الراجح عند ال) ـه132(الدولة األموية عام 
ر ومـن فضـل هـذا الكتــاب أيضـًا أن المحقـَق اســتوفى ترجمـة األصـمعي وحصــ

فـي تحقيـق النصـوص ًا أكبر عدٍد من شيوخه وتالمذته ومؤلفاته، وقـد بـذل جهـدًا كبيـر 
  .       الواردة في األمثال وتبيان اختالف روايتها بالرجوع إلى مظانها

ومما ُيعطـي الكتـاب قيمـةً علميـةً لـدى البـاحثين أن المحقـق شـفعه بفهـارس 
وفقـــه اللـــُه وأتمنـــى أن . عنـــاءفنيـــة ُتســـهل العـــودة إلـــى المطلـــوب بيســـر ومـــن دون 

، واهللا مـن أحوجنـا إلـى تلـك الجهـود وأمثالهـا تستمَر جهوده فـي تحقيـق التـراث فمـا
  .                                                         دوراء القص

  م 2000: رحيم جبر. د
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  ) 2( تقديم

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  :وبعد. على رسول اهللالحمد هللا والصالة والسالم 

فإن كتاب األمثال لألصمعي، هو أحد الكتب التراثية الثمينة التي افتقـدتها 
المكتبـة العربيــة حقـًا، وهــذا الكتـاب ذكــره المصـنفون القــدماء وأفـادوا منــه ثـم ضــاع 
بعـد ذلــك ولـم نعثــر لـه علــى أثـر ســوى مـا كــان متفرقـًا منــه هنـا وهنــاك فـي بطــون 

كــان األســتاذ ناصــر توفيــق الجبــاعي معنيــًا بجمــع تــراث الكتــب والمصــنفات ولمــا 
األصــمعي ودراســة آثــاره فــي رســالة علميــة تقــدم بهــا لنيــل درجــة الماجســتير عــام 

م فإنه نقل مـا أثبتتـه المصـادر مـن مرويـات األصـمعي مرتبـًا إياهـا ترتيبـًا  1992
مــن حيلــة ألــف بائيــًا، وٕان كــان هــذا الترتيــب ســابقًا ألوانــه بيــد أنــه لــم يكــن هنــاك 

أخــرى مــا دام هــذا الكتــاب مفقــودًا وال نــدرى مــا المــنهج الــذي اتبعــه صــاحبه فــي 
تأليفــه ونســجه وقــد علمنــا ممــا رواه حمــزة األصــفهاني أن الكتــاب يقــع فــي عشــرة 
أوراق ونحن ال ندري حجم هذه األوراق العشـر وال مسـطرتها وعلـى أيـة حـال فـإن 

  .األصلي الضائع بحال من األحوالعادة هذا المجموع ال تقل عن مادة الكتاب 

ولقد أشرت إلى صنيع األستاذ ناصر في كتابي األمثال المولدة وأثرها فـي 
الحياة األديبة فـي العصـر العباسـي حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري، وسـرني مـا 
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قام بـه مـن جمـع مـادة الكتـاب وترتيبـه وتحقيقـه ومـا عملـه مـن فهـارس فنيـه تخـدم 
ر ما رأيـت فيـه مـن دقـة وٕاتقـان عنـدما راجعتـه وقـدمت لـه بهـذه الكتاب وسنرى أكث

الكلمــات فجــزاه اهللا تعــالى كــل خيــر وبــورك فيــه وفــي أمثالــه مــن البــاحثين الــذين 
  آمين. يعنون بالتراث العربي األصيل ويحرصون على جمعه وتحقيقه وخدمته

  

  20/9/2000بنغازي 

  فيصل مفتاح الحداد. د
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µ  
  حيمبسم هللا الرحمن الر

  

 -عبد الملك بـن قريـب -ذكرت كتب األمثال وكتب التراجم أّن لألصمعي 
وقــد أفــاد بعــض أهــل اللغــة واألدب مــن هــذا الكتــاب، وأخــذوا . كتابــًا فــي األمثــال

. عنه، وذكره بعضهم في معـرض ترجمتـه لألصـمعي، وقـرأه بعـض تالمذتـه عليـه
  :وكانت تلك اإلشارات متتابعة تاريخيًا على النحو اآلتي

  هـ) 224ت (قال أبو عبد القاسم بن سالم  -
ورأيــت فــي كتــاب األمثــال لألصــمعي أن الظبــي إذا اســتظل بظــل فنفــره « 

  »)1(بداً منه منفر، أو أفزعه مفزٌع لم يعد إليه أ
  .فأبو عبيد قد نظر في كتاب األصمعي، وأفاد منه

  .هـ في كتابه الفاخر) 291ت (المفضل بن سلمة عنه أخذ  كما -
  »)2(حسب كثرة الرواية«محققا الكتاب األصمعي الثاني وجعل 

  .في إسناد رواية كتاب الفاخر
فـــي مقدمـــة كتابـــه الـــدرة . هــــ) 351ت (وقـــال اإلمـــام حمـــزة األصـــفهاني  -

  :الفاخرة في األمثال السائرة
                                           

   168و  46: ، وانظر268: فصل المقال) 1(

  1غ : الفاخر )2(
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وقد سبق إلى تأليف ذلك جماعة من العلماء، فلألصـمعي كتـاب خفيـف  «
  .»)1(الحجم مقدار عشر ورقات

  وهذا الوصف لحجم الكتاب تفّرد به اإلماُم حمزة من الذين ذكروه
  .)2(وهذا يدل على أّن اإلمام قد نظر في كتاب األصمعي هذا وأخذ عنه

ـــه مـــن ) 385ت (وذكـــر النـــديم  - هــــ كتـــاب األصـــمعي ضـــمن مـــا ذكـــره ل
  .)3(كتب

 :هـ في قولهم) 391ت ( وقال أبو هالل العسكري  -

  .»)4(مًا، جاء به األصمعي في األمثالإّن الشقي ترى له أعال «
  .فقد أخذ العسكري عن األصمعي في هذا الكتاب

  :لكل ساقطة القطة: هـ في قولهم) 468ت ( وقال الواحدي  -
  »)5(....ورأيت في كتاب األمثال المنسوب إلى األصمعي« 

  .قرأ الواحدي كتاب األصمعي وأفاد منه
  :هـ) 487ت (وقال أبو عبيد البكري  -
  »)6(يحف له ويرف: وقال األصمعي في كتاب األمثال له في قولهم «

ففــــي قــــول البكــــري دليــــل علــــى اعتمــــاده فــــي شــــرح المثــــل علــــى مــــا أورده 
  .األصمعي في كتابه

ت (وفـــي العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري، قـــال الميـــداني  - 
  :هـ) 518

                                           
  55: الدرة الفاخرة) 1(
  .183و / 45: وانظر سوائر األمثال على أفعل. 211: المصدر السابق) 2(
  .61: الفهرست )3(
  .1/136: جمهرة األمثال )4(
  .147: الوسيط في األمثال )5(
   426/ 1: سمط الآللي )6(
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س األيـام مثـل فطالعت مـن كتـب األئمـة األعـالم مـا امتـد فـي تقصـيه نفـ« 
  »)1(أبي عبيدة، واألصمعي، وأبي زيد

  .وفي قول الميداني ما يدل على إطالعه عليه، وٕافادته منه
هـــــ أّن الكتــــاب قــــد عبــــر بــــالد )2()575ت (وذكــــر ابــــن خيــــر األشــــبيلي  -

المغــرب العربــي، ووصــل إلــى بــالد األنــدلس عــن طريــق أبــي علــي البغــدادي عــن 
  .أبي بكر بن دريد عن األصمعي

هــــ فـــي ) 626ت، (وفـــي القـــرن الســـابع الهجـــري، قـــال يـــاقوت الحمـــوي  -
 :ترجمة أبي عبد اهللا الفزاري

قــرأت : أخــذ عــن المــازني، وحكــى عنــه أنــه قــال.... أبــو عبــد اهللا الفــزاري «
  »)3(كتاب األمثال لألصمعي على األصمعي

  .وهذا دليل على وجود الكتاب وتداوله في البيئة العلمية آنذاك
  .هـ هذا الكتاب في ترجمته لألصمعي)4()681ت (ن خكان وذكر اب -
 :هـ في اللسان) 711ت (وقال ابن منظور  -

  »)5(....وقال األصمعي في كتابه في األمثال يرويه أبو حاتم له «
يذكر ابن منظور إفادته من الكتاب، ويذكر له راويًة آخر غيـر الـذي ذكـره 

  .ياقوت الحموي
  :وفي اللسان أيضاً 

َصمي ابنة الجبل، يقال ذلك عنـد : ألصمعي في كتابه في األمثالقال ا «
  .)6(»األمر يستفظع

                                           
  .1/2: مجمع األمثال) 1(
 .340: فهرست ما رواه عن شيوخه )2(
  .17/118: معجم األدباء )3(
  .349/ 2: وفيات األعيان )4(
  ).بدح: (لسان العرب) 5(
  ).صمم: (المصدر السابق )6(
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  .فالكتاب قد وصل إلى ابن منظور وتداوله أهل عصره من العلماء
 وبعد ابن منظور بقرنين من الزمن يأتي جالل الدين السيوطي  -

  :هـ ويذكر هذا الكتاب مرتين) 900ت ( 
هللا الفــزاري حيــث نقــل كــالم يــاقوت الحمــوي فــي ترجمــة أبــي عبــد ا: األولــى

  .)1(السابق
  .)2(في ترجمته لألصمعي حيث ذكره مع غيره من الكتب: الثانية

ومـــن المحـــدثين أشـــار عبـــد المجيـــد عابـــدين إلـــى كتـــاب األصـــمعي فـــي  -
، ولـم يـذكر أّن )3(معرض حديثه عن األمثال ذاكرًا نص حمزة األصفهاني السابق

  .الكتاب موجود
 لكتب التي اختصت بدراسة األصمعي، كتاب األصمعي الراوية ومن ا -

لعبـــد الحميـــد الشـــلقاني، ولـــم يـــذكر الكتـــاب ضـــمن كتـــب األصـــمعي التـــي 
  .)4(عددها

  :وقال رودلف زلهايم -
  ».)5(ولم تصل إلينا أية مخطوطات من كتاب األمثال لألصمعي «

ر فــإن كانــت الكتــب القديمــة تــدل علــى وصــول كتــاب األصــمعي إلــى عصــ
  .ابن منظور الذي أخذ عنه

فــإن المحـــدثين الــذين اهتمـــوا باألمثــال وباألصـــمعي، لــم يـــذكروا وجــود أيـــة 
  .مخطوطة للكتاب

                                           
  .1/9: بغية الوعاة) 1(
  .2/113: المصدر السابق )2(
  .191: األمثال في النثر العربي القديم )3(
  .وما بعدها 170. ت. ب، د. عبد الحميد الشلقاني، د. د: معي الراويةاألص )4(
  .102: األمثال العربية القديمة )5(
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وعندما أعددت مادة رسالة الماجستير جمعت قدرًا من األمثال التي تنسب 
لألصمعي وهذا الحجم يفـوق القـدر الـذي تفـرد بـذكره حمـزة األصـفهاني، ممـا يـدل 

  :لكتاب أصبح بين أيدينا، وأّن ما ذكره األصفهانيعلى أّن جل ا
ن فـي «  لم يكن إّال بابًا من أبواب كتاب األصمعي الكبير في األمثال، ُدو

  » )1(كراسة
ويؤكــد هــذا مــا اســتطعت الحصــول عليــه مــن أمثــال فــي بطــون كتــب اللغــة 

  .واألدب واألمثال
ة، أشاروا علـي وعندما استشرت بعض األساتذة في حجم هذه المادة العلمي

  :بإعادة ترتيب الكتاب ومن أولئك األساتذة
  محمد الصماري، . فندي هزاع نصر، ود. يحيى وهيب الجبوري، و د. د

ــــدوي، ود. و د ــــي، وتفضــــل أكثــــرهم . أحمــــد محمــــد الب عطيــــة مطــــر الهالل
  .بجميل مراجعة هذه الصفحات منذ مدة ليست بالقصيرة

فضـــل بمراجعـــة هــــذا الكتـــاب، وفــــي أثـــابهم اهللا خيـــر ثــــواب مـــع كـــل مــــن ت
فيصل مفتاح الحداد، وهو مـن المتخصصـين : السنوات الماضية قصدت الدكتور

  .في هذا المجال فتفضل مشكورًا بمراجعة الكتاب
وكنت قد رتبت األمثال ترتيبًا ألـف بائيـًا مـع تحقيقهـا فـي مظانهـا، وتحقيـق 

  .ما فيها من أبيات شعر، وذكر بحورها
العنـاء مـا كـان فـبعض األبيـات لشـعراء لـم تطبـع دواويـنهم،  وكان فـي ذلـك مـن

ـــًا يستشـــهد األصـــمعي بالبيـــت دون ذكـــر اســـم صـــاحبه،  أو لشـــعراء مغمـــورين، وأحيان
  .ولّكن مداومة البحث والتنقيب جعلتني أفرغ من المسألة بعد جهد

أمــا اآليــات القرآنيــة الكريمــة فقــد حققتهــا فــي ســورها، وألحقــت ذلــك بفهــارس 
  .فنية

                                           
  .69: عبد المجيد قطامش. د: األمثال العربية) 1(
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فقـد أوردت ] األمثـال أو األبيـات الشـعرية[ما ما ورد فيـه خلـل فـي األصـل أ
المــتن صــحيحًا، وبينــت موضــع الخلــل فــي الهــامش بعــد دراســة األصــمعي دراســة 

  .مستقصية مطولة، وحصر معظم تراثه األدبي
. ولّعل الزماُن يجوُد بنسخةٍ من مخطوط�اتِ ھ�ذا الكت�اب بع�د أن ع�ّزت

  .وهللا المستعان

  
  :حضرني قول ابن منظور في مقدمة معجمهوهنا ي

أو رحلــت، أو نقلــت  ....ال أدعــي فيــه دعــوى فــأقول شــافهت أو ســمعت« 
ولــيس لــي فــي هــذا الكتــاب فضــيلة أمــت بهــا، وال وســيلة  .....عــن العــرب العربــاء

أي كتـــب  » أتمســـك بســـببها، ســـوى أنـــي جمعـــت فيـــه مـــا تفـــرق فـــي تلـــك الكتـــب
  .السابقين له

ّال بشر، فإن أصبت فبتوفيق من اهللا، وٕان أخطـأت فالكمـال وأخيرًا فما أنا إ
  .» وعليه قصد السبيل« هللا وحده، وهو نعم المولى 

   م2009- دمشق  - ناصر الجباعي 



 
 -12 -

  
  

  ا�صمعي
  

  ):هـ296ت، (قال ابن الجراح 

فاسـم األصـمعي هـو  )1(»عبُد الملك بـن ُقَريـب البـاهلي، ويكنـى أبـا سـعيد«هو 
  .تصغير قْرب )2()بضِم القاِف وفتِح المهملِة وآخره موحدة(عبد الملك وُقَرْيٌب 

عبــد «هــو : نســب األصــمعي إلــى باهلــة قــال) هـــ368ت (وأثبــت الســيرافي 
الملك بن قريب، ويكنى أبا سعيد، واسم قريب عاصم، ويكنـى بـأبي بكـر بـن عبـد 

فقد ظهر  )3(»الملك بن أصمع بن مظهر بن رباح بن عمرو بن عبد اهللا الباهلي
  .ّن اسم قريب هو عاصم، ولكنه اشتهر بلقبه وهو قريبأ

بسلســلة نســب األصــمعي حتــى قــيس عــيالن ) هـــ456ت (وجــاء ابــن حــزم 
عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن أصــمع بــن : األصــمعي«: قــال

مظهر بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بـن عبـد بـن غنـيم بـن 
  .)4(»بن سعد بن قيس عيالنقتيبة بن مالك بن أعصر 

                                           
عبد الستار / عبد الوهاب عزام. د: أبو عبد اهللا محمد بن داود الجراح، تحقيق: الورقة )1(

  .3ت، .د أحمد فراج، دار المعارف، مصر،

الحافظ صفي الدين أحمد بن عبد اهللا : خالصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال )2(
  .207هـ، 1322، المطبعة الخيرية، مصر، 1الخزرجي، ط

 كرنكو،: أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا السيرافي، نشر: أخبار النحويين البصريين) 3(

  .58م، 1936المطبعة الكاثوليكية، بيروت، باريس، 

عبد السالم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: جمهرة أنساب العرب) 4(
  .245هـ، 1382محمد هارون، دار المعارف، مصر، 
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  .)1()هـ463ت (وهذا النسب نجده عند الخطيب البغدادي 

أمـــا مـــا أوردتـــه المصـــادر مـــن نســـبة األصـــمعي إلـــى باهلـــة، فيظهـــر مـــن 
ت (الدراسة أن باهلة ليس اسم ألحد جدود األصمعي، وٕانما باهلة عند ابن قتيبة 

  .)2(»بن أعصر امرأة من همدان ُنِسَب إليها بنو معن ومنبه«): هـ276
باهلــة بنــت ســعد العشــيرة مــن مــذحج، ومعــن بــن مالــك «: وقــال ابــن حــزم

خلــف بعـــد أبيــه علـــى باهلــة، فولـــدت لــه أوالدًا وحضـــنت ســائر ولـــده مــن غيرهـــا، 
فنســـب جمــــيعهم إلــــى باهلــــة، فولــــد معــــن بـــن مالــــك أود بــــن معــــن وجئــــاوة أمهمــــا 

  .)3(»كلهم باهلةوقتيبة وقعنب أمهما بنت عمرو بن تميم حضنتهم ....باهلة
  .فهي زوج أبيهم وأم إخوانهم وحاضنتهم التي أشرفت على تربيتهم

  :ولذلك قال األصمعي
  .)4(»لست من باهلة ألّن قتيبة بن معن لم تلده باهلة قط«

ومن هنا تكون قبيلة باهلة قد اشـتهرت بنسـبتها إلـى هـذه المـرأة، وهـي زوج 
  .معن جد القبيلة وحاضنة قتيبة بن معن

ولـم نجـد هـذا  )5(»أّن باهلـة بـن أعصـر«): هــ681ت ( ابـن خلكـان وذكر 
  .السند عند غيره من أصحاب التراجم

                                           
أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، مطبعـة : تاريخ بغداد) 1(

  . 1/41م، 1931/ هـ1349السعادة مصر، 
لســابقة أن الســيرافي أســقط اســم علــي مــن نســب األصــمعي، وقــف يالحــظ مــن النصــوص ا

  .عند عبد اهللا الباهلي ولم يورد من جاء قبله أو بعده هذا االسم
، المطبعة اإلسالمية، 1محمد إسماعيل عبد اهللا الصاوي، ط: ابن قتيبة، تحقيق: المعارف )2(

  .36م، 1934/ هـ1353مصر 
 .245ابن حزم، : جمهرة أنساب العرب) 3(

 .245المصدر السابق، ) 4(

محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، : ابـن خلكـان، تحقيـق: وفيات األعيان وأنباء أبنـاء الزمـان) 5(
  . 2/344ت، .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د1ط
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  :مولده

يتفـــق المؤرخـــون علـــى أّن والدة األصـــمعي كانـــت فـــي مدينـــة البصـــرة ســـنة 
ويرد في وفيات األعيان أنـه  )1(»ثالث وعشرين ومائة، وعّمر نيفًا وتسعين سنة«

وال نجـد فارقـًا بـين الـروايتين إّال  )2(»وعشـرين ومائـة اثنتـين وقيـل ثـالث«ولد سنة 
  .في سنة واحدة فقط

وترعــرع فــي أكنــاف البصــرة التــي اشــتهر بنســبته إليهــا، وتلقــى العلــم علــى 
  .أيدي جماعة من شيوخها وتتلمذ عليه كثير من البصريين

  :أخالقه

  :قال ابن قتيبة عن األصمعي
ن شديد التوقي لتفسير القـرآن كانت الرواية والمعاني أغلب عليه، وكا«

الكــــريم، وحــــديث النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، وال نعلــــم أنــــه كــــان يرفــــع إّال 
  .أحاديث يسيرة

  .)3(»وصدوقًا في غير ذلك من حديثه، صاحب سنة

  .يظهر أّن جل علمه كان يرتبط باللغة واألدب والمعاني
  :وقال السيرافي

ه القــرآن عــن أبــي عمــرو ونــافع كــان األصــمعي صــدوقًا فــي الحــديث، وعنــد«
  .)4(»وغيرهما، ويتوقى تفسير شيء من القرآن والحديث على طريق اللغة

                                           
  .236ابن قتيبة، : المعارف) 1(

  .2/347ابن خلكان، : وفيات األعيان) 2(

 .236ابن قتيبة، : المعارف )3(

  .60: السيرافي: أخبار النحويين البصريين )4(

2م –كتاب األمثال لألصمعي
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فهذه النصوص تدل على صدقه وتمسكه بدينـه وخشـيته مـن تفسـير القـرآن 
ــــك، ذكــــر ). ص(الكــــريم أو حــــديث الرســــول  وفــــي شــــهادة الشــــافعي مــــا يؤكــــد ذل

  :صاحب تاريخ بغداد أّن الشافعي قال
والمـــرجح أن  )1(»بـــذلك العســـكر أصـــدق لهجـــة مـــن األصـــمعي مـــا رأيـــت«

  :وقال أيضاً . الشافعي يقصد فصاحة األصمعي وربما أخالقه
األصـــمعي ثقــــة، وســـئل أبـــو داود عــــن : ســـمعت يحيـــى بـــن معــــين يقـــول«

فهـــذه شـــهادة أحـــد تالميـــذ األصـــمعي الـــذين تميـــزوا  )2(»صـــدوق: األصـــمعي فقـــال
  :قول الخطيب البغداديبكثرة الرواية عنه، وفي موضع آخر ي

أخبرنا اليرقاني أخبرنا الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عوانـة يعقـوب «
سـمعت أحمـد بـن حنبـل يثنـي : سمعت أبا أمية يقول: بن إسحاق األسفراييني قال
  .)3(»على األصمعي في السنة

فهــذه األخبــار الـــواردة عــن األئمـــة الثقــات تؤكــد أن األصـــمعي كــان عالمـــًا 
  .بدينه صدوقًا في حديثه وعلمه متمسكاً 

  :سعة علمه

وكـان أروى النـاس للرجـز األصـمعي، سـمعت مـرة نجرانيـًا : قال أبو حـاتم«
أخبرنـي فـالن بــالري ) أي سـأل األصــمعي(كـان قـد طـاف بنــواحي خراسـان فسـأله 

  .أنك تروي اثنتي عشرة ألف أرجوزة
  .)4(»نعم، أربع عشرة ألف أرجوزة أحفظها: قال

                                           
  .10/419: تاريخ بغداد )1(
  .10/419: المصدر السابق) 2(
  .10/418: المصدر السابق) 3(
، 1محمــد عبــد المــنعم خفــاجي طــه محمــد الزينــي، ط: األصــمعي، تحقيــق: فحولــة الشــعراء) 4(

   26م، 1953القاهرة، 
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. )1(»حفظـــت ســـت عشـــرة ألـــف أرجـــوزة«ي أن األصـــمعي قـــال وذكـــر الســـيوط
: قــال لــي األصــمعي: عــن عمــر بــن شــبة عــن إســحاق قــال«وذكــر صــاحب األغــاني 

نعـم، : لماخرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي هل حملت معـك شـيئًا مـن كتبـك؟ فقلـت
  .)2(»كم، قلت ثمانية عشر صندوقاً : حملت ما خف حمله، فقال
  :ابن األعرابي قالوذكر السيرافي أن 

  .)3(»شهدت األصمعي وقد أنشد نحوًا من مائتي بيت ما فيها بيت عرفناه«

وال غرابة في ذلك فإن من يحفظ هذا العدد من قصـائد الرجـز يسـهل عليـه 
  :حفظ غريب الشعر واللغة وذكر المرزباني قال

 حـدثنا حمـاد: حدثنا أبـو الحسـن األسـدي قـال: أخبرني محمد بن العباس قال«
مـا رأيـت أحـدًا أعلـم بالشـعر مـن األصــمعي، وال : سـمعت أبـي يقـول: بـن اسـحاق قـال

  .)4(»أحفظ لجيده، وال أحضر جوابًا منه؟ ولو قلت لم يك مثله ما خفت كذباً 

وهذا العلـم بالشـعر ورواتـه وشـعرائه هـو مـا جعلـه يجـالس الرشـيد حقبـة مـن 
  :بغدادوفي تاريخ . )5(»شيطان الشعر«الزمن الذي كان يسميه 

قــال إســحاق الموصــلي لــم أر كاألصــمعي يــدعي شــيئًا مــن العلــم فيكــون أحــد «
»أعلـــم بـــه منـــه

)6(
وحســـبنا فـــي الحـــديث عـــن علمـــه بالشـــعر مـــا روي عـــن أئمـــة اللغـــة . 

                                           
م، 1964، مطبعة الحلبي، 1الفضل إبراهيم، ط محمد أبو: السيوطي، تحقيق: بغية الوعاة )1(

2/112.  
  .5/302.  م1932أبو الفرج األصفهاني، دار الكتب الوطنية، القاهرة، : األغاني )2(
  .47السيرافي، : أخبار النحويين البصريين )3(
أبــــو عبيــــد اهللا محمــــد بــــن عمــــران المرزبــــاني، وقــــف علــــى طبعــــه محــــب الــــدين : الموشــــح )4(

  .268هـ، 1385قاهرة، ، ال2الخطيب، ط
، بغـداد، 2إبراهيم السـامرائي، ط. د: ابن األنباري، تحقيق: نزهة األلباء في طبقات األدباء) 5(

  .74م، 1970
  .10/416: تاريخ بغداد) 6(
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واألدب في زمانه، وعن منافسه في بالط الخليفة العباسـي هـارون الرشـيد الـذي اختـار 
حفظــه مــن الرجــز فــإن معظــم دواويــن  األصــمعي لمجالســته، وٕاْن كــان قــد ذكــر مقــدار

  .الشعر العربي القديم قد صنعها أو وصلت إلينا بروايته عن طريق تالميذه

  :حضور جوابه

  :روى القالي قال
كنا يومًا في حلقـة األصـمعي إذ أقبـل : حدثنا أبو عثمان األشنانداني قال«

: ل الشـاعرما معنى قـو : أين عميدكم؟ فأشرنا إلى األصمعي، فقال: أعرابي فقال
  ):المنسرح(

  ال َمـــــــــــاَل إال الِعطـــــــــــاُف تُـــــــــــؤِزُره
  

ــــــــــــــلِ    ــــــــــــــُة الَجَب ــــــــــــــيَن وابن  ُأم ثالث
ـــــــــهِ   ـــــــــي َذالِذل ـــــــــز ف ـــــــــي الن   ال َيْرتِق

  
  وال ُيَعـــــــــدي نْعَلْيـــــــــِه َعـــــــــْن َبَلـــــــــلِ   

  :قال فضحك األصمعي وقال  
  ُعْصـــــــــــــَرُته ُنْطَفـــــــــــــٌة َتَضـــــــــــــمَنها

  
ـــــــــَبلِ    ـــــــــع الس   ِلْصـــــــــٌب َتَلقـــــــــى َمَواِق

  َوّجَبــــــــٌة مــــــــن َجنــــــــاِة أشــــــــَكَلةً  أو  
  

ـــــلِ    ـــــم تَُن ـــــالَقْوِس ل ـــــا ب ـــــْم ُيرِْغه  ِإْن َل
 

تــاهللا مــا رأيــت كــاليوم عضــلة، ثــم أنشــدنا : فــأدبر األعرابــي وهــو يقــول: قــال
  .)1(»األصمعي القصيدة لرجل من بني عمرو بن كالب

يظهــــر الموقــــف ســــرعة بديهــــة األصــــمعي وٕالمامــــه بالشــــعر حيــــث ظهــــرت 
  .كالم األعرابي المفاجأة جلية في

  :وروى الخطيب البغدادي قال
أحـــب أن أجمـــع قومـــًا مـــن أهـــل : لمـــا قـــدم الحســـن بـــن ســـهل العـــراق قـــال«

فحضــــر أبــــو عبيــــدة معمــــر بــــن المثنــــى، . األدب فيخرجــــون بحضــــرتي فــــي ذلــــك
  .واألصمعي، ونصر بن علي الجهضمي، وحضرت معهم

                                           
  .2/265ت، .أبو علي القالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د: األمالي) 1(
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اتهم، ووقــع فابتــدأ الحســن فنظــر فــي رقــاع كانــت بــين يديــه للنــاس فــي حاجــ
  :عليها فكانت خمسين رقعة ثم أمر فدفعت إلى الخازن ثم أقبل علينا فقال

قـد فعلنــا خيــرًا ونظرنــا فــي بعــض مــا نرجــو نفعــه مــن أمــور النــاس والرعيــة، 
ومررنــا  )2(وقتــادة )1(ليــه فأفضــنا فــي ذكــر الحفــاظ فــذكرنافنأخــذ اآلن فيمــا نحتــاج إ
ألميــر فــي ذكــر مــا مضــى نعتمــد فــي مــا الغــرض أيهــا ا: فالتفــت أبــو عبيــدة فقــال

إنه ما قرأ كتابًا قط فاحتاج : قولنا على حكاية ونترك ما نحضره ها هنا من يقول
  .إلى أن يعود فيه وال دخل قلبه شيء فخرج عنه

إنمــا يريــدني بهــذا القــول أيهــا األميــر، واألمــر فــي : فالتفــت األصــمعي فقــال
ير فيما نظر فيه من الرقاع وأنـا قد نظر األم. ذلك على ما حكى وأنا أقرب عليه

  .أعيد ما فيها وما وقع به األمير على رقعة رقعة على توالي الرقاع
قال فأمر فأحضر الخازن الرقاع، وأحضرت الرقاع، وٕاذا الخـازن قـد شـكها 

  .على توالي نظر الحسن فيها
سأل صاحب الرقعة األولى كذا واسـمه كـذا فوقـع لـه بكـذا : فقال األصمعي

الثانيــة والثالثــة حتــى مــر علــى نيــف وأربعــين رقعــة فالتفــت إليــه نصــر بــن  والرقعــة
  .)3(»أيها الرجل اتق على نفسك من العين: علي فقال

يظهر الخبر قدرة رائعة في حفظ ما يعرض على صاحبها الذي أقدم علـى 
  .هذا األمر مكيدًا ألبي عبيدة الذي كان منافسًا له

صمعي بمحضر الحسن وغيره من علماء وربما كان يتوقع أن ينال من األ
  .عصره

                                           
أحــد الفضـــالء األجـــالء صــحب الواقـــدي، صـــنف  أبــو عبـــد اهللا محمـــد بــن مطيـــع الزهـــري،) 1(

. كتابــًا كبيـــرًا فـــي طبقـــات الصــحابة والتـــابعين والخلفـــاء تـــوفي ســنة ثالثـــين ومـــائتين ببغـــداد
 3/473: وفيات األعيان

أبو الخطاب قتادة السدوسي البصري األكمه كان عالمًا كبيرًا توفي سنة سبع عشـرة ومائـة  )2(
 .3/248: ألعيانوفيات ا. بواسط وقيل ثماني عشرة

  .10/415: تاريخ بغداد) 3(
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  :وفاته

  :قال الخطيب البغدادي
أبعـد : ركب األصمعي حمارًا دميمًا فقيـل لـه: حدثنا العباس بن الفرج قال«

  ):الطويل: (براذين الخلفاء تركب هذا؟ فقال متمثالً 
ـــــــــا َأَبـــــــــْت إال ِطرَافـــــــــًا بوِدَهـــــــــا وَلم  

  
ــذي َكــاَن َصــ   ــديرَِها الشــرَب ال   اِفياوَتك

ـــــدرٍ    ـــــا ُمك ـــــْن َهواَه ـــــٍق ِم ـــــِرْبنا ِبرْن   َش
  

  َ◌وليَس َيَعاُف الرْنَق َمْن َكاَن َصـاِديا  
  .)1(»أحب إلّي من ذلك مع ذهابهما –وأملك ديني ونفسي  -هذا   

رجع األصمعي من بغـداد بعـد حقبـة قضـاها فـي مجالسـة الخليفـة العباسـي 
نهاية تلك الحقبـة مـع نكبـة آل برمـك هارون الرشيد ووزارائه من آل برمك وكانت 

  :حين قال له الرشيد
عــاد األصــمعي إلــى البصــرة التــي ترعــرع  )2(»الحــق بأهلــك يــا بــن قريــب«

ألــح عليــه المــأمون ليصــير إلــى بغــداد حاضــرة «فيهــا، ويبــدو أنــه لــم يغادرهــا فقــد 
ا مــملكــه لينتفــع بعلمــه فلــم يفعــل محتجــًا بضــعفه وشــيخوخته فكانــت المراســلة بينه

  .)3(»غني عن المواصلةت
وعـــاش األصـــمعي بقيـــة أيامـــه فـــي أكنـــاف البصـــرة التـــي احتضـــنت شـــبابه 
معتذرًا عن الرجوع إلى بالط الخالفة متمسكًا بدينـه زاهـدًا فـي الـدنيا كأسـتاذه أبـي 

  .عمرو بن العالء
وقــد اتفــق المؤرخــون الــذين ترجمــوا لــه بــأن وفاتــه كانــت فــي البصــرة وانفــرد 

  .)4(ر فيه أن وفاته كانت بمدينة مروابن خلكان بخبر ذك
                                           

  .10/417: تاريخ بغداد )1(
تـراب فـي المـاء مـن القـذى : أطـراف الرجـال أشـرافهم، الرنـق... الكريم من النـاس: الطرف
  .ونحوه

  .2/334: وفيات األعيان. 66: أخبار النحويين البصريين) 2(
  .66: المصدر السابق) 3(
  .2/347: وفيات األعيان) 4(
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  :في حين اختلفوا اختالفًا بينًا في تحديد زمن وفاته
تــوفي األصــمعي بالبصــرة وأنــا حاضــر «: روى الســيرافي قــول أبــي العينــاء

ويـذكر خبـرًا  )1(»في سنة ثـالث عشـرة ومـائتين، وصـلى عليـه الفضـل بـن إسـحاق
  :آخر قال

  .)2(»أو ست عشرة ومائتينمات سنة سبع عشرة ومائتين : ويقال«
وقال محمد ... مات األصمعي سنة ست عشرة ومائتين«وفي تاريخ بغداد 

كنــا فــي جنــازة األصــمعي ســنة خمــس : حــدثنا أبــو العينــاء قــال: بــن يحيــى النــديم
تـوفي فـي صـفر سـنة سـت عشـرة وقيـل «وذكر ابن خلكان أنه  )3(»عشرة ومائتين

  .)4(»أربع عشرة وقيل سبع عشرة ومائتين
  .فالمرجح أن وفاته كانت سنة ست عشرة ومائتين للهجرة

لمــا بلــغ أبــي : حــدثني محمــد بــن أبــي العتاهيــة قــال«: وروى البغــدادي قــال
  ):الطويل: ()5(موت األصمعي جزع عليه ورثاه فقال
  َلهِفـــي لَفقـــِد األصـــمعي لَقـــْد َمَضـــى

  
ـــالحٍة َســـهمُ    ـــي كـــل َص ـــدًا َلـــُه ف  َحمي

ــــالِس بعــــَدهَتَقّضــــْت بَشاشــــاُت المَ     َج
  

ْنـــــــُس والِعلـــــــمُ      َوَودعنـــــــا إذ ُودَع اُأل
  َوقــــْد َكــــاَن نجــــَم العلــــِم فينــــا َحَياتــــه  

  
ـــا انَقَضـــْت أياُمـــُه َأفـــَل الـــنجمُ    6(»فلم( 

   
                                           

  .67: أخبار النحويين البصريين )1(

  .67: المصدر السابق) 2(

 .10/419: تاريخ بغداد) 3(

  .2/347: وفيات األعيان) 4(

/ هــــــ1384شـــــكري فيصـــــل، مطبعـــــة جامعـــــة دمشـــــق، . د. تحقيـــــق: ديـــــوان أبـــــي العتاهيـــــة )5(

  ...أسفت لفقد األصمعي لقد مضى: الديوان: رواية 635م، 1965

 .10/420: تاريخ بغداد )6(
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  :شيوخ األصمعي

: بكار بن عبـد العزيـز بـن أبـي بكـرة الثقفـي، انظـر ترجمتـه فـي تهـذيب التهـذيب - 1

  .354/ 2: اتذكر ذلك في الوافي بالوفي. 478/ 1

، انظـر ترجمتـه فـي )هــ 165ت ) (أبـو األشـهب العطـاردي(جعفربن حيان السعدي  -2
  .415/ 6: ذكر ذلك في تهذيب التهذيب. 88/ 2: تهذيب التهذيب

، انظــر ترجمتــه فــي خالصــة تــذهيب )هـــ 179ت (حمــاد بــن زيــد بــن درهــم األزدي  -3
  .198/ 2: الرواة، وٕانباه 76: ذكر ذلك في نزهة األلباء. 78: الكمال

: ، انظر ترجمته في خالصة تـذهيب الكمـال)هـ 167ت (حماد بن سلمة بن دينار  -4

  .112/ 2: وبغية الوعاة 198/ 2: ذكر ذلك في إنباه الرواة. 78

: انظر ترجمته فـي بغيـة الوعـاة). هـ 180ت ) (أبو محرز بن حيان(خلف األحمر  -5

، والـــــوافي 76: ، ونزهـــــة األلبـــــاء61: ذكــــر ذلـــــك فـــــي مراتـــــب النحـــــويين. 554/ 1
  .13/354بالوفيات 

. 43: ، انظـر ترجمتـه فـي طبقـات الزبيـدي)هـ 175ت (الخليل بن أحمد الفراهيدي  -6

ـــــة الوعـــــاة ـــــات. 1/560: بغي ـــــي مراتـــــب . 385/ 13: والـــــوافي بالوفي ذكـــــر ذلـــــك ف
  .76: ، ونزهة األلباء27: النحويين

ـــ)هــــ161ت(ســـفيان الثـــوري  –7 ، خالصـــة 151/ 9: ي تـــاريخ بغـــداد، انظـــر ترجمتـــه ف
  .187: ذكر ذلك في طبفات الزبيدي. 123: تذهيب الكمال

/ 2والـوافي بالوفيـات . 176: 10: ذكر ذلك في سير أعالم النـبالء: سلمة بن بالل -8

354.  

. 131: ، انظر ترجمته في خالصـة تـذهيب الكمـال)هـ165ت (سليمان بن المغيرة  -9

  ).410/ 10: ذكر ذلك في تاريخ بغداد

ذكـر ذلـك . 255/ 9: ، انظـر ترجمتـه فـي تـاريخ بغـداد)هــ160ت (شعبة بـن الحجـاج  - 10

  .112/ 2: ، وبغية الوعاة198/ 2: ، وٕانباه الرواة10/410: في تاريخ بغداد

/ 6: ، انظـر ترجمتـه فـي تهـذيب التهـذيب)هــ174ت (عبد الرحمن بـن أبـي الزنـاد  -11

  .415/ 6 :ذكر ذلك في تهذيب التهذيب. 172

ذكـر . 346/ 5: ، انظـر ترجمتـه فـي تهـذيب التهـذيب)هــ 151ت ( عبد اهللا بن عون  - 12

  .76: ، ونزهة األلباء410/ 10: ذلك في تاريخ بغداد
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ــ189ت : (علـــي بـــن حمـــزة الكســـائي - 13 . 163/ 2: ، انظـــر ترجمتـــه فـــي بغيـــة الوعـــاة)هــ

  .470/ 1: ذكر ذلك في طبقات ابن الجزري

. 139: ، انظـر ترجمتـه فـي خالصـة تـذهيب الكمـال)هــ 159ت (زائـدة عمر بـن أبـي  - 14

  .354/ 2: ، والوافي بالوفيات10/176: ذكر ذلك في سير أعالم النبالء

، انظـــــر ترجمتـــــه فـــــي أخبـــــار النحـــــويين )هــــــ 154ت ( أبـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــالء  -15
ذكــر ذلــك فــي . 37/ 2: ، وشــذرات الــذهب232/ 2: ، بغيــة الوعــاة22: البصــريين

  .112/ 2: ، وبغية الوعاة19/188: لوافي بالوفياتا

، انظــــر ترجمتــــه فــــي أخبــــار النحــــويين )هـــــ 149ت (عيســــى بــــن عمــــر الثقفــــي  -16
  .237/ 2: ذكر ذلك في بغية الوعاة. 237/ 2: ، وبغية الوعاة31: البصريين

: ، انظـر ترجمتـه فـي خالصـة تـذهيب الكمـال)هــ154ت (قرة بـن خالـد السدوسـي  -17

، وبغيــة 19/188: ، والــوافي بالوفيـات10/410: ر ذلــك فـي تــاريخ بغـدادذكـ. 269
  .112/ 2: الوعاة

. 313: انظــر ترجمتــه فــي خالصــة تــذهيب الكمــال) هـــ 179ت (مالــك بــن أنــس  -18

  .415/ 6: ذكر ذلك في تهذيب التهذيب

: انظـر ترجمتـه فـي خالصـة تـذهيب الكمـال) هــ 204(محمد بن إدريس الشـافعي  -19

  .299/  17: ر ذلك في معجم األدباءذك. 278

. 320: انظـر ترجمتـه فـي خالصـة تـذهيب الكمــال) هــ 153ت (مسـعر بـن كـدام  -20

، والــــــوافي 344/ 2: ، ووفيــــــات األعيــــــان198/ 2: ذكــــــر ذلــــــك فــــــي إنبــــــاه الــــــرواة
  .19/188: بالوفيات

: انظـــر ترجمتـــه فـــي خالصـــة تـــذهيب الكمـــال). هــــ 178ت (معتمـــر بـــن ســـليمان  -21

  .415/ 6: ذكر ذلك في تهذيب التهذيب. 320

  .126: أبو مهدي الباهلي أعرابي فصيح، ذكر في إصالح المنطق -22

، 52: انظـــر ترجمتـــه فـــي الفهرســـت. أبـــو مهديـــة أعرابـــي فصـــيح صـــاحب غريـــب -23
  .60: ذكر ذلك في الوحوش. 175: وطبقات الزبيدي

ه فـي خالصـة تـذهيب انظـر ترجمتـ) هــ 169ت (نـافع عبـد الـرحمن بـن أبـي نعـيم  -24
  .112/ 2: ذكر ذلك في بغية الوعاة. 342: الكمال

، انظــر ترجمتــه فــي خالصــة تــذهيب )هـــ 162ت (يعقــوب بــن محمــد بــن طحــالء  -25
  .410/  10: ذكر ذلك في تاريخ بغداد. 376الكمال 
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ذكــر  ،365/ 2: ، انظــر ترجمتــه فــي بغيــة الوعــاة)هـــ 182ت (يــونس بــن حبيــب  -26

  .62/ 20: ألدباءذلك في معجم ا

وقد سمع األصمعي كثيرًا من األعراب الذين أخذ عـنهم فـي البـوادي المختلفـة ومـن 
يرجع إلى مصادر اللغة واألدب يجد اسم األصمعي قد ال تخلـو منـه صـفحات مـن 

  .تلك الكتب

  :تالمذته

يصعب حصر تالميذ عالم مثـل األصـمعي، ولكـن المصـادر التـي بـين أيـدينا قـد 
  :األسماء اآلتيةأسعفتنا بذكر 

: أخبــار النحــويين البصــريين). هـــ 249ت (أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســفيان الزيــادي  -1

  .414/ 1: ، وبغية الوعاة166/ 1: إنباه الرواة. 67

تـاريخ ). هــ292ت (أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم البصـري المعـروف بالكشـي  –2
 /6: ، وتهــــذيب التهــــذيب10/176: ، وســــير أعــــالم النــــبالء120/ 6: بغــــداد

416.  

  .6/416و 1/10: تهذيب التهذيب). هـ 246ت (أحمد بن إبراهيم الدورقي  -3

/ 1: ، وبغيـة الوعــاة61: الفهرسـت). هـــ231ت (أبـو نصـر أحمـد بــن حـاتم البـاهلي  -4

301.  

  .89: المنتقى من أخبار األصمعي. أحمد بن الخليل بن سعد الدوري -5

المنتقـــــى مــــن أخبـــــار ): هـــــ273(وقيـــــل ) هـــــ287ت(ناصـــــح أحمــــد بــــن عبيـــــد بــــن  -6
  .1/318: ، وبغية الوعاة1/639: ، ومعجم األدباء10: األصمعي

/ 2: ، وٕانبـاه الـرواة410/ 10: تـاريخ بغـداد). هــ 260ت (أحمد بن محمـد اليزيـدي  -7

  .286/ 1: ، وبغية الوعاة189

، وســــير أعــــالم 5/268: األغــــاني). هـــــ 235ت (إســــحاق بــــن إبــــراهيم الموصــــلي  -8
  .416/ 6: ، وتهذيب التهذيب10/176: النبالء

: المنتقــى مـن أخبــار األصــمعي). هــ 288ت (بشـر بــن موسـى بــن صـالح األســدي  -9

  .416/ 6: ، وتهذيب التهذيب86/ 7: ، وتاريخ بغداد126

، ووفيـات 246/ 1: إنبـاه الـرواة). هــ249ت (أبو عثمـان بكـر بـن محمـد المـازني  -10
  .283/ 1 :األعيان
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  .140: المنتقى من أخبار األصمعي: داود بن رشيد -11

  .10/410و 8/412: تاريخ بغداد). هـ260ت (رجاء بن الجارود  -12

  .176/ 10: سير أعالم النبالء: زكريا بن يحيى المنقري - 13

ــ257ت ( أبــــو داود ســـــليمان بــــن معبـــــد المـــــروزي  - 14 ، 415/ 6: تهـــــذيب التهـــــذيب). هـــ
  .131: الكمال وخالصة تذهيب

/ 10: تـاريخ بغـداد). هــ 250ت (أبو حاتم سهل بن محمد بن محمد السجسـتاني  -15

  .606/ 1: ، وبغية الوعاة410

ــ 255ت (أبــــو عمــــرو شــــمر بــــن حمدويــــه الهــــروي  - 16 ، 274/ 11: معجــــم األدبــــاء). هـــ
  .4/ 2: وبغية الوعاة

، وبغيــة 80/ 2: اةإنبــاه الــرو ). هـــ255ت (أبــو عمــر صــالح بــن إســحاق الجرمــي  -17
  .8/ 2: الوعاة

  .418/ 10: تاريخ بغداد: العباس بن رستم -18

  .416/ 6، 121/ 5: تهذيب التهذيب). هـ 246ت (عباس بن عبد العظيم العنبري  - 19

ـــــن الفـــــرج الرياشـــــي  -20 ـــــار ). هــــــ257ت (أبـــــو الفضـــــل العبـــــاس ب ـــــى مـــــن أخب المنتق
، 410/ 10: وتــــاريخ بغــــداد، 68: وأخبــــار النحــــويين البصــــريين 142: األصــــمعي
  .198/ 2: وٕانباه الرواة

  .130: المنتقى من أخبار األصمعي: العباس بن محمد بن حاتم الدوري -21

/ 2: ، وٕانبــاه الــرواة410/ 10: تــاريخ بغــداد. عبــد الــرحمن بــن عبــد اهللا بــن قريــب -22

  .416/ 6: ، وتهذيب التهذيب198

المنتقـى مـن ). هــ 271ت (ر الحـارثي أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصو  -23
  .273/ 10: ، وتاريخ بغداد117: أخبار األصمعي

: أخبــار النحــويين البصــريين). هـــ233ت (عبــد اهللا بــن محمــد بــن هــارون التــوزي  -24

  .61/ 2: ، وبغية الوعاة65

: تـاريخ بغـداد). هــ276ت (أبو قالبة عبد الملك بن محمـد بـن عبـد اهللا الرقاشـي  - 25

  .416/ 6: ، وتهذيب التهذيب410/ 10

  .89: الفهرست). هـ 232ت (أبو الحسن علي بن المغيرة  - 26

، وخالصـــة تـــذهيب 416/ 6: تهـــذيب التهـــذيب). هــــ 262ت ( عمـــر بـــن شـــبة  - 27
  .240/ 207: الكمال



 
 -25 -

، ومعجــــم 418/ 10: تــــاريخ بغــــداد ).هـــــ 255ت (عمـــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ  - 28
  .61/ 2: عاة، وبغية الو 75/ 16: األدباء

: ، وٕانبـاه الـرواة410/  10: تـاريخ بغـداد). هــ224ت (أبو عبيد القاسم بن سالم  - 29

  .253/ 2: ، وبغية الوعاة198/ 2

، وتهــــــذيب 176/ 10: ســــــير أعــــــالم النــــــبالء). هـــــــ 179ت (مالــــــك بــــــن أنــــــس  - 30
  .313: ، وخالصة تذهيب الكمال416/ 6: التهذيب

  .86: المنتقى من أخبار األصمعي: القرشي محمد بن إبراهيم بن المسور -31

: خالصــة تــذهيب الكمــال. محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر أبــو حــاتم الــرازي الحــافظ -32

2/378.  

  .10/410: تاريخ بغداد). هـ 270ت (محمد بن إسحاق الصاغاني  - 33

، وتهـذيب 146: المنتقى من أخبار األصـمعي. محمد بن الحسين بن أبي حليمة - 34
  .122/ 9، و 415/ 6يب، التهذ

  .93: المنتقى من أخبار األصمعي: محمد بن روح -35

  2/738: طبقات فحول الشعراء). هـ 231ت : (محمد بن سالم الجمحي - 36

  .738/ 2. 139: المنتقى من أخبار األصمعي: محمد بن أبي صفوان -37

وبغيــة  410/ 10: تــاريخ بغــداد). هـــ 257ت (محمــد بــن عبــد الملــك بــن زنجويــه  -38
  .346/ 2: الوعاة

/ 1: طبقــات ابــن الجــزري). هـــ 254ت (محمــد بــن غالــب بــن حــرب األنمــاطي  - 39

  .226/ 2، و 470

  .228/ 2، و 470/ 1: طبقات ابن الجزري: محمد بن فرج الدورقي - 40

المنتقـى مـن أخبـار ). هـ282ت : (أبو العيناء محمد بن القاسم بن خالد الضرير - 41
  .170/ 3: ، تاريخ بغداد187: ، والفهرست95: األصمعي

). هــ270ت(عبـد اهللا بـن دارة الـرازي  أبو عبد اهللا محمد بن مسلم بـن عثمـان بـن - 42

  .453/ 9، و 416/ 6: تهذيب التهذيب

، 470/ 1: طبقــــات ابــــن الجـــــزري) . هـــــ222ت : (محمــــد بــــن يحيــــى القطعـــــي - 43
  .311: وخالصة تذهيب الكمال

/ 3: تـاريخ بغـداد). هــ286ت : (حمد بن يونس بن موسى الكديميأبو العباس م - 44

  .410/ 10و  436
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/ 2: ، وبغيـة الوعـاة43/ 13: تـاريخ بغـداد: أبو عمـران موسـى بـن سـلمة النحـوي - 45

306.  

/ 13و  410/ 10: تـاريخ بغـداد). هــ 250ت : ( نصر بن علي الجهضمي -  46

287.  

  .2/326: ، وبغية الوعاة285/ 19: األدباء معجم: هشام بن إبراهيم الكرنبائي - 47

  .54/ 12: معجم األدباء). هـ195ت : (أبو هفان المهزومي - 48

/ 11و  416/ 6: تهــذيب التهــذيب). هـــ 248ت : (يحيــى بــن حبيــب بــن عربــي - 49

195.  

، وســــير 136: المنتقـــى مــــن أخبـــار األصــــمعي). هـــــ233ت (يحيـــى بــــن معـــين  - 50
  .280/ 11و  416/ 6: ، وتهذيب التهذيب176/ 10: أعالم النبالء

  .345/ 2: ، وبغية الوعاة38/ 20: معجم األدباء: يحيى بن واقد الطائي -51

/ 20: معجـم األدبـاء). هــ 244ت : (أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق بـن السـكيت - 52

 .349/ 2: ، وبغية الوعاة50

، وتهـــذيب 410/ 10: تـــاريخ بغـــداد). هــــ 277ت : (يعقـــوب بـــن ســـفيان الفســـوي - 53
  .11/335: التهذيب

تــــاريخ ). هــــ 262ت : (يعقـــوب بـــن شـــيبة بـــن الصـــلت بـــن عصـــفور السدوســـي - 54
  .416/ 6: ، وتهذيب التهذيب281/ 14: بغداد

  :مؤلفاته

  ).م 1905( نشره أوغست هفنر في مجموعة الكنز اللغوي : اإلبل -

ذكـــر باســـم  61: هرســـت، وفـــي الف295/ 1منـــه اقتبـــاس فـــي أمـــالي القـــالي : األبـــواب -
  .202/ 2: ، إنباه الرواة176/ 3واب، وفيات األعيان ثاأل

  .3/44المكاثرة عند المذاكرة للطيالسي : أبيات الشعر -

ـــــي1/15تهـــــذيب اللغـــــة : أبيـــــات المعـــــاني - ـــــاهرة  17/ 1: ، مطـــــالع البـــــدور للغزول الق

  ).هـ 1299(

  .202/ 2: ه الرواة، إنبا61: ، الفهرست55البديع البن المعتز : األجناس -
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: وفــي كشــف الظنــون 372/ 1، ومنــه اقتبــاس فــي المزهــر 176/ 3: وفيــات األعيــان -

  .األجناس في أصول الفقه

 /3 :، وفيــات األعيــان203/ 2: ، إنبــاه الــرواة61: الفهرســت: األخبيــة والبيــوت - 

  .113/ 2: ، بغية الوعاة176

  :نشر مرتين: االختيار -

ســيد معظــم حســين، جامعــة . د: تــاب االختيــارين، تحقيــقنخبــة مــن ك: بعنــواناألولــى 
  .م 1938الدكن 

  ).م 1974( فخر الدين قباوة، دمشق . د: تحقيق: الثانية

 .  3/176: ، وفيات األعيان203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: األراجيز -

  .623/ 1: ، هدية العارفين61: الفهرست: أسماء الخمر -

  :مراتنشر أربع : االشتقاق -

األســتاذ ســلمان ظــاهر، : فــي مجلــة المجمــع العلمــي العربــي بدمشــق، تحقيــق: األولــى
  ).م 1954م 953(  29/ 28األعداد 

الشــيخ محمــد حســن آل ياســين، : فــي مجلــة المجمــع العلمــي العراقــي، تحقيــق: الثانيــة
  ).م 1968(المجلد السادس، بغداد، 

  ).م 1968( سليم النعيمي، بغداد . د: تحقيق: الثالثة

ـــة ـــد التـــواب، ود. د: اشـــتقاق األســـماء، تحقيـــق: بعنـــوان: الرابع صـــالح . رمضـــان عب
  ).م 1979( الدين الهادي القاهرة 

  )انظر القصائد الست: (أشعار الشعراء الستة الجاهلين -

  : نشر أربع مرات: األصمعيات -

  ).م1902(نشره آلورد في الجزء األول من مجموع أشعار العرب، برلين، : األولى

  ).م1955(الشيخ أحمد شاكر واألستاذ عبد السالم هارون، القاهرة : تحقيق: الثانية

  ).م1995. تاريخ المقدمة(عمر فاروق الطباع، بيروت . د: تحقيق: الثالثة

  .م1998قصي الحسيني، . د: تحقيق: الرابعة

  .623/ 1: ، هدية العارفين61: الفهرست: األصوات -

بغيـة . 176/ 3: ، وفيـات األعيـان203/ 2: ، إنبـاه الـرواة61: الفهرست: أصول الكالم
  .623/ 1: ، هدية العارفين113/ 2: الوعاة
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  203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: األضداد -

  .األمثال -

ــــواء - ، هديــــة 113/ 2: ، بغيــــة الوعــــا ة202/ 2: ، انبــــاه الــــروا ة61: الفهرســــت: األن
  .623/ 1: العارفين

  .623/ 1: ، هدية العارفين61: رستالفه: األوقاف -

تــاريخ العــرب قبــل : نشــر بعنــوان :تــاريخ ملــوك العــرب األولــين مــن بنــي هــود وغيــرهم -
  ).م1959(الشيخ محمد حسن آل ياسين، بغداد، : اإلسالم

ــــرة العــــرب - ــــرواة61: الفهرســــت: جزي ــــاه ال ــــاس فــــي معجــــم 203/ 2: ، إنب ــــه اقتب ، ومن
  .113/ 2: ، بغية الوعاة176/ 3 :وفيات األعيان 138/ 2: البلدان

  .623/ 1: ، هدية العارفين61: الفهرست: الخراج -

  ).م1905(نشره أوغست هفنر في مجموعة الكنز اللغوي ليبزج : خلق اإلنسان -

/ 2: ، إنبــاه الــرواة375: ، فهرســت مــا رواه عــن شــيوخه61: الفهرســت: خلــق الفــرس -

  .113/ 2: ، بغية الوعاة176/ 3: ، وفيات األعيان202

  :نشر ثالث مرات: الخيل -

  ).م BWA  )1895أوغست هفنر في مجلة : تحقيق: األولى

ــــــــــة نــــــــــوري حمــــــــــودي القيســــــــــي . د: فــــــــــي مجلــــــــــة كليــــــــــة اآلداب، تحقيــــــــــق: الثاني
  ).م1969(12العدد

  ).م1983(4/ 12هالل ناجي، : تحقيق، )البغدادية(في مجلة المورد: الثالثة

  ).م1914(تاب البلغة في شذور اللغة نشره أوغست هفنر في ك: الدارات -

  ، 203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: الدلو -

 .623/ 2: ، هدية العارفين203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: الرحل -

/ 2: ، إنبــاه الــرواة61: الفهرســت: الســرج واللجــام والشــوى والغــال والتــرس والنبــال - 

 .113/ 2: ، بغية الوعاة203

 .113/ 2: ، بغية الوعاة203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: السالح -

  :نشر مرتين: الشاء -

  ).م BWAS  )1896نشره أوغست هفنر في مجلة : األولى

  ).م1987( صبيح التميمي بيروت . د: تحقيق: الثانية

  .713/ 2و  223/ 1: ومنه اقتباس في أمالي القالي: الصفات -
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  .113/ 2: ، بغية الوعاة202/ 2: ، إنباه الرواة61الفهرست  -

  ).نحو مائتي ورقة رأيته بخط السكري(قال  61: الفهرست: غريب الحديث -

  .3/176، وفيات األعيان 203/ 2: ، إنباه الرواة4/ 1: النهاية في غريب الحديث -

  .61: الفهرست: غريب الحديث والكالم الوحشي -

ف فــي حــين ذكــر القفطــي كــل كتـــاب ذكــر النــديم الكتــابين وجمــع بينهمــا بــواو العطــ
  .203/ 2: مستقل عن اآلخر انظر إنباه الرواة

  .2/109: البغية: غريب القرآن -

/ 1: ، هديـة العـارفين228/ 2: كشـف الظنـون: فتوح عبد الملك بن قريـب األصـمعي -

623.  

  :نشر أربع مرات: فحولة الشعراء -

بــي وترجمــه إلــى اإلنجليزيــة حيــث حقــق الــنص العر ) م1911(تــوري : تحقيــق: األولــى
  .ZDMG 65/487 – 516في مجلة 

  ).م1971(صالح الدين المنجد الذي أعاد نشر توري للكتاب . د.من عمل: الثانية

  ).م1953(محمد بن عبد المنعم وطه الزيني  : تحقيق: الثالثة

 محمـــــد عبـــــد القـــــادر أحمـــــد، ونســـــب الكتـــــاب إلـــــى أبـــــي حـــــاتم. د: تحقيـــــق: الرابعـــــة

  ).م1991(السجستاني 

  :نشر مرتين: الفرق -

  ).مSBWA )1876نشره موللر في مجلة : األولى

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــق د: الثاني ـــــــــــــــــــــــروت. تحقي   ).م1987(  صـــــــــــــــــــــــبيح التميمـــــــــــــــــــــــي، بي

  ).م1979( خليـــــــــل إبـــــــــراهيم العطيـــــــــة، البصـــــــــرة . د: تحقيـــــــــق: فعـــــــــل وأفعـــــــــل -

  .227/ 2: ، إيضاح الكنون61: الفهرست: القصائد الست -

تمد عليه األعلم الشنتمري في صنعته ألشعار الشـعراء ولعل هذا الكتاب هو الذي اع
الســتة الجــاهليين كمــا يظهــر فــي مقدمتــه انظــر مقدمــة شــعر زهيــر بــن أبــي ســلمى 

  .5صنعة األعلم الشنتمري ص 

، 176/ 3: ، وفيـــــات األعيـــــان203/ 2: ، إنبـــــاه الـــــرواة61: الفهرســـــت: القلـــــب واإلبـــــدال - 
  .158/ 5: الروضات

  .فنر في البلغة في شذور اللغةنشره أوغست ه: الكرم -

  .203/ 2: إنباه الرواة: الكالم الوحشي -
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  .375: فهرسة ما رواه عن شيوخه: لحن العامة -

، هديــــة 176/ 3: ، وفيــــات األعيــــان2/203: ، إنبــــاه الــــرواة61: الفهرســــت: اللغــــات -
  .623/ 1: العارفين

، 375: عــن شــيوخه ، فهرســة مــا وراء61: الفهرســت: مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه -
  .623/ 1: ، هدية العارفين113/ 2: بغية الوعاة

  :نشر مرتين: ما اختلف لفظه واتفق معناه -

  ).م1951(مظفر سلطان، دمشق، : تحقيق: األولى

  ).م1986(ماجد حسن الذهبي، دمشق، : تحقيق: الثانية

  .1/623: ، هدية العارفين61: الفهرست: ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس -

  .2/330: ، إيضاح المكنون203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: المذكر والمؤنث -

  .2/113: ، بغية الوعاة203/ 2: ، إنباه الرواة61: الفهرست: المصادر -

بغيـة . 3/176: ، وفيات األعيـان203/ 2، إنباه الرواة 61: الفهرست: معاني الشعر -
  .2/113: الوعاة

  202/ 2، إنباه الرواة 61: الفهرست: دودالمقصور والمم -

، 176/ 3: ، وفيـــــات األعيـــــان203/ 2، إنبـــــاه الـــــرواة 61: الفهرســـــت: ميـــــاه العـــــرب -
  .731/ 2كشف الظنون 

ـــــداح - ـــــرواة 61: الفهرســـــت: الميســـــر والق ـــــاه ال ـــــة الوعـــــاة202/ 2، إنب ، 2/113: ، بغي
  .5/158: الروضات

  :نشر مرتين: النبات والشجر -

  .أوغست هفنر في كتاب البلغة في شذور اللغة نشره: األولى

  ).م1972(عبد اهللا الغنيم، القاهرة، : تحقيق: الثانية

  ).م1898(نشر أوغست هفنر، بيروت، : النحل والعسل -

  .نشره أوغست هفنر في البلغة في شذور اللغة: النخل -

  .624/ 1: ، هدية العارفين61: الفهرست: النسب -

  ).م1974(دييم، بيروت  : تحقيق: نعوت النساء -

  .1/164: ذكره بروكلمان: نهاية األرب في أخبار الفرس والعرب -

  .113/ 2: ، بغية الوعاة203/ 2، إنباه الرواة 61: تالفهرس: النوادر -

  .776/ 2، كشف الظنون 113/ 2: ، بغية الوعاة203/ 2إنباه الرواة : نوادر األعراب - 
3م –كتاب األمثال لألصمعي
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، بغيـــــة 176/ 3: ، وفيـــــات األعيـــــان202/ 2الـــــرواة ، إنبـــــاه 61: الفهرســـــت: الهمـــــز -
  ،113/ 2: الوعاة

مختصـر (من المصادر التي عّول عليها إسـحق بـن محمـد اآلسـي فـي كتابـه : الوجوه -
  ).هـ 1345(  مصطفى الزقا حلب: تحقيق) الوجوه في اللغة

  :نشر مرتين: الوحوش -

  ).مSBWA )1888نشره جاير في مجلة : األولى

  ).م1989(جليل العطية، بيروت، . د: يقتحق: الثانية

  صناعة الدواوين

 :ذكر النديم في الفهرست أّن األصـمعي صـنع دواويـن مجموعـة مـن الشـعراء هـم

وبشـر بـن أبـي خـازم  أبو األسود الدؤلي، وأعشى باهلة، واألعشى الكبيـر، وامـرؤ القـيس
ثــور الهاللــي،  وحميــد بــن األســدي، وتمــيم بــن أبــي مقبــل والحطيئــة، وحميــد بــن األرقــط،

وأبو حية النميري، ودريد بن الصمة، ورؤبة بن العجاج، والزبرقـان بـن بـدر، وسـحيم بـن 
وثيـــل الريـــاحي، وعبـــد اهللا بـــن قـــيس الرقيـــات، والعجـــاج، وعـــروة بـــن الـــورد، وعمـــرو بـــن 
شأس، والكميت بن زيد، ولبيد بن ربيعة العامري، والمتلمس الضبعي، ومـتمم بـن نـويرة، 

ي، ومهلهـل بـن ربيعـة، النابغـة الجعـدي، والنابغـة الـذبياني، والنمـر بـن ومضرس بن ربعـ
  .تولب

  :وذكر النديم كتب النقائض اآلتية
 .نقائض جرير واألخطل -
 .نقائض جرير وعمرو بن لجأ -
 .نقائض جرير والفرزدق -

  :وذكر النديم من أشعار القبائل
  .شعر قبيلة هذيل -
  .)1(ي صنع ديوان سالمة بن جندلوذكر ابن خير اإلشبيلي أن األصمع - 

                                           
ابــن خيــر األشــبيلي، نشــر فرنسشــكه قــداره زيــدين وتلميــذه، : فهرســت مــا رواه عــن شــيوخه) 1(

 .396منشورات المكتب التجاري، بيروت، 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  » )1(آِخُرها َأَقلها ُشْرباً « : قولهم
  :، يقال)آخرها أقلها شرباً : (ومن أمثالهم في تمام الحاجة قولهم: قال األصمعي

  .إّن أقل الحاجة ما بقي منها
  » )2(آري الَفَرس للِمْعَلفِ  «: قولهم

: الحْبُس، وهو الحبل الذي قد ُأري له ُيَشد بـه، يقـال أصله: قال األصمعي
  .أر لفرِسَك، فتُشد له آخيًة في األرض، َفُسمَي اآلري باألخية

  »)3(آهٌة وِمَيهةٌ « : قولهم
ــع، وقــال ُمثَقــٌب العبــدي: قــال األصــمعي وغيــره ُه، وهــو الَتَوج4(اآلهــة التــَأو( :

  ):الوافر(
ـــــــــــــــــــــٍل إذا ُقمـــــــــــــــــــــُت ُأرْ  ـــــــــــــِل الحـــــــــــــِزين    َحُلهـــــــــــــــــــــا بَلْي ـــــــــــــَة الَرُج ـــــــــــــَأوُه آَه   َت

  » )1(َأباَد اُهللا َخْضراَءُهم «: قولهم

                                           
، دار المــأمون 1عبــد المجيـد قطـامش، ط. د: أبـو عبيـد القاســم بـن سـالم، تحقيـق: األمثـال )1(

  .239/.     1980للتراث، دمشق، بيروت، 
: عبـــد العلـــيم الطحـــاوي، مراجعـــة: المفضـــل بـــن ســـلمة بـــن عاصـــم، تحقيـــقأبـــو طالـــب : الفـــاخر) 2(

  .278.     م1960هـ 1380دار إحياء الكتب العربية، 1محمد علي النجار، ط 
  .43: الفاخر )3(

محمـد : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم الميـداني، تحقيـق: مجمع األمثال
  .47/ 1. م1959هـ 1379لتجارية الكبرى، ، المكتبة ا2محي الدين عبد الحميد، ط

فخر الـدين قبـاوة، دمشـق، . د: الخطيب التبريزي، تحقيق: شرح اختيارات المفضل، صنعة )4(
 .البيت من مفضلية المثقب العبدي. 1262/ 3. م 1972هـ  1391
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: )2(قال ومنه قول النابغـة. أي أذهب اُهللا نعيمهم وخصَبهم: قال األصمعي
  ):الطويل(

  اِن ُخْضـــِر المناكـــبِ بخاِلَصـــِة اَألْردَ     يصـــــــونوَن أْبــــــــدانا قـــــــديمًا َنعيمهــــــــا 
  وليست هناك خضرة، . يعني بخضر المناكب خصبهم وسعة ما هم فيه: قال

ومنـــــه قـــــول الفضـــــل بـــــن العبـــــاس بـــــن ُعْتبـــــة بـــــن أبـــــي َلَهـــــب، وهـــــو : قـــــال
  ):الرمل: ()3(األخضر

  َأْخَضــــُر الجْلــــدِة فــــي َبْيــــِت الَعــــَربْ     وأنـــــــــــا األْخَضـــــــــــُر َمـــــــــــْن َيْعرُفنـــــــــــي

: ومــنهم مــن يقــول: قــال. يريــد بأخضــر الجلــدِة الخْصــب وســعة األمــر :قــال
فـــي : أنـــَبط فـــي َغْضـــَراَء، أي: ِخْصـــَبهم وخَيـــرهم، ويقـــال: أبـــاَد اُهللا َغْضـــراَءهم أي

  .أرٍض َسْهَلٍة طيبة الُتربِة َعْذَبة الماء
  .استخرجه: استنبَط ما ِعْنَدهُ أي: استخرج الَمَاء، ومنه قولهم: ومعنى أنبط

  "4اْبُنَك ابُن ُبوحكَ : "لهمقو 

ممــــن : قــــال األصــــمعي. ورد فــــي بــــاب تبنــــي الرجــــل والمــــرأة غيــــر ولــــِدهما
  :أمثالهم

  .أي ابن نفسك الذي ولدته ليس من َتَبنيتْ  )ابنَك ابُن ُبوِحك(
  » )1(َأتَاَنا بالفَرجِ  «: قولهم

                                                                                                    
  )غضر(، ل 104/ 1: ، مجمع األمثال53: الفاخر) 1(
م،  1977حمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، م: تحقيق: ديوان النابغة الزبياني )2(

47.  
عزة حسن، . د: أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي، تحقيق: األضداد في كالم العرب )3(

  .1/231. م1963هـ  1382دمشق، 
  أخضر الجلدة من بيت العرب    وأنـا األخضر مـن يعرفني  

/ محمد أبـو الفضـل إبـراهيم: د، عارضه بأصولهأبو العباس محمد بن يزيد المبر : الكامل -
  .253/ 1. ت. السيد شحاته، مكتَبَه نهضة مصر، القاهرة، د

  .147: األمثال )4(
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 االنكشاُف أي انكشَف ما كانوا فيه، ويقالُ : أصُل الفرج: قال األصمعي
 َعِجْل لنا الفرج: في الَغم سـمعُت أبـا عمـرو بـن العـالء : قال األصمعي. اللهم

ْمعُت قـــائًال يقـــولُ : يقـــولُ  ُت فـــارًا مـــن الحجـــاِج َفَســـ مـــات الحجـــاج، وآخـــر : ُكْنـــ
  ):الخفيف( )2(:ينشد

  .ِر َلُه َفْرَجٌة َكَحل الِعَقالِ ــ     ــُرب ما َتْكَرُه النفُوُس من األم
  ر َـ ي بأيهما كنُت َأسال أدر ــف

  )3(.»َأْجَبُن ِمْن َصاِفرٍ «: قولهم
، وأراد بصـافر مـا »أجـبُن مـن صـافرٍ «ويقـال : من أمثال العـرب: قال األصمعي

  .َيصُفر من الطيِر، وٕانما يوصُف بالجبن ألنُه ليَس من سباِعها

  » )4(َأجن اُهللا ِجبالهُ « : قولهم
ِجِبلته التي ُجِبَل عليها، أي خليَقتُـه، : جبالُه◌ُ و . أجن َغيبَ : قال األصمعي

  .والجنيُن المدفون. أي أماته َفْدفن
  »)5(احَتَشَم الرُجلُ «: قولهم

                                                                                                    
، نســب البيــت )فــرج( ،ل )الصــبر مفتــاح الفــرج(، 418/ 1: ، مجمــع األمثــال276: الفــاخر )1(

  .إلى أمية بن أبي الصلت
، مكتبـــة مصـــطفى الحلبـــي، 1نصـــار، ط حســـين. د: ديـــوان عبيـــد بـــن األبـــرص، تحقيـــق  )2(

  .112.  م1957هـ 1377
  الـة كحل العقـه فرجــربما تجزع النفوس من األمر            ل

  :وورد البيت بهذه الرواية في
 1353، المطبعـة الوطنيـة، بيـروت 1بشـير يمـوت، ط: ديوان أمية بن أبي الصـلت، جمـع

  .50م   1934هـ، 
  .234: األمالي، القالي )3(
م  1974هــ 1394رمضان عبد التواب، دمشـق، . د: أبو عكرمة الضبي، تحقيق: األمثال )4(

  .33: اخرف، ال75 –
محمــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، عبـــد المجيـــد : أبـــو هـــالل العســـكري، تحقيـــق: جمهــرة األمثـــال

  ).جبل(، ل 171/ 1م  1964هـ  1384قطامش، طا، المؤسسة العربية الحديثة، 
  .122: الفاخر) 5(
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ـــَبض، واالحتشـــامُ : احَتَشـــم: قـــال األصـــمعي وابـــن األعرابـــي االنقبـــاُض : اْنَق
  ):الوافر: ()1(وأنشدا أو أحُدهما

ــــــــٍل  ــــــــرَص أبــــــــي ُمَلْي   َلَعمــــــــُرك إن ُق
             

ــــــلِ    ــــــوُم األكي ــــــْبس َمْحُش ــــــاِدي الُي   َلب
الضـعيف : األكيـلُ : أي ينقبُض من يريُد أكله لُبِخل صاحبه، وقال بعُضـهم  

  .الذي يأكُل معه
  » )2(َأَحر ِمَن الَقَرعِ  «: قولهم

َبثْـر يأخـذ صـغار اإلبـل فـي رؤوسـها وفـي ُأْجسـاِدها : الَقَرعُ : قال األصمعي
قـال أوس بـن حجـٍر يـذكر . أن تُنتف أوباُرهـا، وُتمّعـك فـي السـبخِ : والتقريع. فتَُقرعُ 

  ):الطويل: ()3(خيًال في غارة
ـــــاِدْرن فارســـــاً  ـــــل ُأخـــــُدِوٍد ُيَغ ـــــَدى ُك  ُيَجـــــر كمـــــا ُجـــــر الفصـــــيُل المقـــــرعُ     َل

فإْن َنفَعها ذلـك، وٕاال طلوهـا بـاإلْدِل، وهـو لـبن ُيَحمـُض ويطـول مكثـه حتـى 
  .، فيشّتد عليها وتجد له حرقة وحرارةَيْخُثرَ 

  » )4(اْحُس َفُذق« : قولهم
مــن : قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب الشــماتة بالجــاني علــى نفســه الحــيَن◌َ 

قـد كنـت تنهـى عـن هـذا فأنـت جنيتـه : يقـول). أحُس فذق: (أمثالهم في هذا قولهم
  .على نفسك، فاحسه وذقه

  » )5(اْحُلْب حلبًا لك َشْطُره« : قولهم

                                           
  .وم األكيلـلعمرك إن قرص أبي خبيب      بطيء النضيج محشل، وفيه دون عزو،  ) 1(

  .73: أبو عكرمة الضبي: األمثال )2(
ـــــق )3( ـــــن حجـــــر، تحقي ـــــروت،  2محمـــــد يوســـــف نجـــــم، ط. د: ديـــــوان أوس ب ، دار صـــــادر، بي

  .59. م1967. هـ1387
  .يجر كما جر الفصيل المقرع   لدى كل أخدود يغادرن دارعًا                                  

 .330: األمثال )4(

  .201: المصدر السابق )5(
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  ".ًا لك َشْطُرهباْحُلْب حل: "ومن الطلب قولهم: ال األصمعيق
  » )1(َاْحلْب فرَسَك َقْرنًا أو قرنين« : قولهم

  » )2(َأْحَلْم من َفْرِخ ُعَقاِب  «: قولهم
َأْحلــم مــن  )3(ســنان بــن أبــي حارثــة: ذكــر األصــمعي أّنــه ســمَع أعرابيــًا يقــولُ 

رج مــن بيضــة علــى رأس نيــٍق فــال يخــ: فقلــت ومــا ِحْلمــه؟ فقــال: َفــرخ ُعقــاِب، قــال
  .يتحرك حتى يقر ريشه ولو تحرك سقطَ 

  » )4(َأْحَمُق َمِئقٌ « : قولهم
ويقــال فــي مثــل أنــا تئــٌق وصــاحبي : قــال. الســيئ، الخلــقُ : المئــقُ : قــال األصــمعي

  .َمِئٌق فكيف َنتِّفق، أي أنا ممتلئ غضبًا، وصاحبي سيء الخلق فال اتفاق بيننا

  » )5(ُل َمْرَغهُ أحمق يسي« : قولهم

  » )6(َأْخبْرُتُه بُعجري وُبَجري« : قولهم
أي أظهرتُـُه مـن ثقتـي بـه  »أخبرتـه بعجـري وبجـري«قولهم : قال األصمعي

  .معايبي
باد« : قولهم 7(اْخَتَلَط الخاِثُر الز( «  

                                           
  ، 76: األصمعي: الفرق )1(

   530م 1970عبد السالم هارون، / أحمد شاكر: ابن السكيت، تحقيق: إصالح المنطق - 
  .َحْلَبة من َعَرق وجماعه القرون: القرن

  .220/ 1: مجمع األمثال )2(
ة المـــري مـــن غطفـــان أحـــد أجـــواد العـــرب وقضـــاتهم المحكمـــين فـــي ســـنان بـــن أبـــي حارثـــ )3(

الجاهلية عنفه قومه على كثرة عطاياه فركب ناقة ولم يرجع فسمته العرب ضـالة غطفـان، 
 .141/ 3: ، األعالم288/ 1: مجمع األمثال: انظر

  )مآق(، ل 30: الفاحر )4(
  .75: األصمعي: الفرق )5(
د عبـد المجيـد قطـامش، دار / إحسـان عبـاس. د: تحقيـق أبـو عبيـد البكـري،: فصل المقـال )6(

  ).بجر/ عجر(، ل 650.  م1971األمانة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
  .298: األمثال )7(



 
 -37 -

قـال األصـمعي . ورد في باب اخـتالط الـرأي ومـا فيـه مـن الخطـأ والضـعف
  .ادومثله اختلط الخاثر بالزب

  » )1(اْخَتَلَط الَمْرعي منها بالَهَمل« : قولهم
اخــتلَط المرعــي منهــا : (ومــن أمثــالهم فــي التخلــيط قــولهم: وقــال األصــمعي

اإلبــل : والَهَمــل. وأصــله أن المْرعــي هــي اإلبــل التــي فيهــا رعاؤهــا: قــال). بالهمــل
يمكـنهم أن  يضرب مثًال للقوم يقعـون فـي تخلـيط مـن أمـرهم ال. التي ال راعي لها

  .يعتزموا فيه على رأي

َق علينا« : قولهم 2(َأَخذنا في التطريق وَطر( «  
ُيــــراُد بــــذلك الــــتَكهُن وَتْخمــــَيُن الشــــيء، وهــــو مــــأخوٌذ مــــن : قــــال األصــــمعي

الطرِق، وهو ضرب الحصا بعضه على بعض ثم ُيَتفاءل به وُيْزَجُر عليه، وأنشـد 
  ):الطويل: ()3(للبيد

 وال َزاِجــــراُت الطيــــر مــــا اهللا َصــــاِنعُ     تــدري الطــواِرُق بالَحَصــاَلَعْمـُرَك مــا 

  » )4(أَخَذنا في الدْوسِ « : قولهم

معنـــاه تســـوية الخديعـــة وترتيُبهـــا، وهـــو مـــأخوٌذ مـــن ديـــاس : قـــال األصـــمعي
داَس الصــيقل الســيَف يدوســه دوســًا ودياســًا، : الســيف، وهــو َصــْقلُه وجــالؤُه يقــال

  ):الكامل: ()5(لسيفوأنشد في صفة ا
ـــَر بَصـــْقله ـــدة قـــد أض  طــــُوُل الــــدياس وَبْطــــُن َطْيــــٍر جــــائعُ     َصـــافي الحدَي

  ):الكامل: ()1(ذؤيب يصف حماراً  أبووقال . ُيْصقل به ِمْدَوٌس  ويقاُل للَحَجر

                                           
  .298: المصدر السابق )1(
  .98: الفاخر )2(
  .172.  م1962إحسان عباس، الكويت، . د: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق )3(

 ما تدري الضوارب بالحصا            وال زاجرات الطير ماهللا صانعلعمرك 

  ).دوس(، ل 86/ 1: ، جمهرة األمثال57: الفاخر )4(
 .دون عزو) دوس(ل  )5(
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ـــــــــــْدَوٌس ُمَتَقلـــــــــــٌب   بـــــــــــالَكف إال أّنــــــــــــُه ُهــــــــــــَو َأْضــــــــــــَلعُ     وَكأنمـــــــــــا هـــــــــــو ِم

  » )2(َأَخَذُه َأْخَذ َسْبَعةٍ « : قولهم
ــؤَة فخفــَف، وقــال ابــن األعرابــيّ : قــال األصــمعي أراد : أراَد َســُبَعًة يعنــي اللُب

َسْبَعًة من العدو، وٕانما قيَل َسْبَعة ألنه أكثر ما يستعملوَن مـن العـدد فـي كالمهـم، 
أراَد َســْبعة : الكلبــيوقــال ابــن . مــن ذلــك َســْبع ســماوات وَســْبُع أْرضــيَن وَســْبعة أيــامٍ 

بــن عـــوف بــن ســـالمان بــن ُثَعـــل بــن َعِمـــر بــن الَغـــْوث بــن طـــيء، وكــان شـــديدًا ا
  .فضرُب به المثل

  » )3(أَخَذُه ِبُ◌ُرمِته« : قولهم
أصل ذلك في اإلبل، وذلك أن َيْمَنَح الرجُل َصاِحَبه بعيرًا، : قال األصمعي

قطعـُة الحبـِل : الـذي فـي عنقـه، والرمـةُ  أو ُيفِقرُه إيـاه، أو يهَبـُه لـه فيدفعـه لـه بحبلـه
وُســمي ذو الرمــة ذا الرمــة . أرمــاٌم، وهــي الحبــاُل تكــوُن قطعــًا موصــولةً : وجمُعهــا

  ):الرجز: ()4(بقوله، وذكر وتداً 

  َأْشعَث باقي ُرمِة التْقلِيد
  ):الكامل: ()5(وقال المسيب بن علس

  .َســـــــــــــــْت بَأْرمـــــــــــــــاٍم وال َأْقطـــــــــــــــاعِ َليْ   مــــــــــن غيــــــــــر َمْقِلَيــــــــــٍة وٕان ِحباَلهــــــــــا  
  » )1(َأَخُذوا َطريَق الِعْيَصينِ « : قولهم

                                                                                                    
عبـد السـتار : أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري، تحقيق: صنعة: شرح أشعار الهذليين )1(

  .19/ 1. ت. العروبة، د محمود محمد شاكر، مكتبة دار: أحمد فراج، مراجعة

  .171/ 1: ، جمهرة األمثال33: الفاخر )2(

، لـم يـذكر الشـعر 33/ 1: ، مجمع األمثال81: ، الفاخر91: أبو عكرمة الضبي: األمثال )3(
  ).رمم(الوارد في المثل، ل

 .155. م 1919كارليل هنري هيس مكارتني، كمبردج، : ديوان ذي الرمة، تصحيح )4(

 .بفتح همزة إن: ورد. 304/ 1: ت المفضلشرح اختيارا )5(
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إذا ) َســـلك َطريـــَق العنصـــلين: (ســـألت األصـــمعي عـــن قـــولهم: وقـــال أبـــو حـــاتم
  ):الطويل: ()2(ذكر الفرزدق إنسًا في شعره فقال: فقال األصمعي ....أخطأ الطريق

ــوى ُمَتشــاِئمِ     أراد َطريــــــــَق الُعْنُصــــــــلين َفياَســــــــرْت  بــه الِعــيُس فــي َنــائي الص 

فظنت العامة أّن كل من ضـل ينبغـي أن يقـال لـه هـذا، وطريـق العنصـلين 
  .حق، وهو طريق مستقيم والفرزدق وضعه على الصواب

  » )3(إذا َعز أخوك َفُهنْ « : قولهم
  )ُهنْ إذا َعز أخوك فَ . (من أمثالهم السائرة: قال األصمعي وعدة من علمائنا

  » )4(إذا لم َتْغِلْب فاْخِلبْ « : قولهم
مـن أمثـالهم فـي : ورد فـي بـاب مـداراة النـاس والتـودد إلـيهم، قـال األصـمعي

إذا لم تدرك حاجتك بالغلبة واالستعالء فاطلبها : يقول). إذا لم تغلب فاخلب(هذا 
  .بالترفق وحسن المداراة

  » )5(إذا ناَم ظالُع الِكالبِ  «: قولهم
قال وذلك ). إذا نام ظالع الكالب: (من أمثالهم قولهم: صمعيقال األ

أن الظالع منها ال يقدر أن ُيعاِضَل مع صحاحها لضعفه، فهو يؤخر ذلـك، 

                                                                                                    
وقـــال البكـــري وطريــق العنصـــلين هـــو المعـــروف عنـــد ). عنصـــل(، ل 466: فصــل المقـــال )1(

  .اللغويين، وأما طريق العيصين فال أذكره إّال في كتاب أبي عبيد هذا

 ، المكتبــة التجاريــة1عبــد اهللا إســماعيل الصــاوي، ط : جمــع وتعليــق: شــرح ديــوان الفــرزدق )2(

 .841/ 2. م 1936هـ 1354الكبرى، 

  ).هين(، ل 235: ، فصل المقال155:األمثال )3(

  156: األمثال )4(

  ).ظلع(، ل 26/ 1: ، وما بين القوسين زيادة في مجمع األمثال249: المصدر السابق )5(
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.. وينتظُر فراغ آخَرها، فال ينام حتى إذا لم يبق منها شيء سفد حينئذ ونـام
  ):الطويل: ()1(يضرب في تأخير قضاء قضاء الحاجة، قال الحطيئة[ 

 ]كــــــالِب وَأْخَبــــــى نــــــاَرُه ُكــــــل ُمْوقــــــدِ     َطَرَقْتنـــــا َبْعــــــَدما نــــــام ظــــــالُع الـــــــ أال

  » )2(إذا َنَزابك الشر فاقعد « قولهم
إذا َنــَزا : " مــن أمثــالهم فــي الحلــم ومــا يــؤمر بــه منــه قــولهم: قــال األصــمعي

  .أي فاحلم وال تسرع إليه) بك الشر فاقعد

  » )3(الرجل شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقيإذا وقي « : قولهم
كـان : وأخبرني األصمعي عـن أبـي األشـهب العطـاردي قـال: قال أبو عبيد

اللسـان، : فـاللقلق: قـال). إذا وقي الرجل شر لقلقه وقبقبـه وذبذبـه فقـد وقـي: (يقال
  .الفرج: البطن، والذبذب: والقبقب

  )4(»َأَذل ِمْن َفْقٍع ِبَقْرَقرٍ «: قولهم

، والَفْقــُع الكــمُء »أذل ِمــْن فقــٍع بقرَقــرٍ «: مــن أمثــال العــرب: ال األصــمعيقــ
  .األبيض، والَقْرَقُر القاُع األملُس 

  )5(.»َأَذل ِمَن النَقدِ «: قولهم

النَقُد ِجْنٌس ِمَن الغنِم قصاُر األرجِل قباُح الوجوِه يكوُن : قال أهُل اللغةِ 

                                           
. 148. م 1958، مطبعــة مصــطفى الحلبــي، 1نعمــان أمــين طــه، ط: تحقيــق: ديــوان الحطيئــة )1(

  يِتَنا من بعد ما نام ظالُع الـ كالب وأخبى نارهُ ُكل ُموِقدِ َتَسّد 
  . 150: األمثال )2(
  ).إذا وقي شر ذبذبه وقبقبه فقد وقيّ ). (ذبدب(، ل 26: ، فصل المقال42: األمثال )3(
  .264: األمالي، القالي) 4(
  .1/284: مجمع األمثال )5(
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: )1(َأْجوُد الصوِف صوُف النَقِد، وقـال: صمعيبالبحرين الواحدُة َنَقَدٌة، قال األ
  ):مجزوء الرجز(

 لــــــــــو ُكْنــــــــــتُم َضــــــــــأنًا لُكْنــــــــــُتْم َنَقــــــــــدا  ُفَقـــــــــــْيُم َيـــــــــــا َشـــــــــــر َتِمـــــــــــيٍم َمْحِتـــــــــــدًا  

ـــــــــــَردا    أو ُكنــــــــــــــتُم َمــــــــــــــاًء لكنــــــــــــــتُم َزَبــــــــــــــدا ـــــــــــُتْم َق ـــــــــــُتم ُصـــــــــــوفًا لُكْن   أو ُكن

  )2(»ْنِجْز ُحر ُعدَتهَأراَد ِلي«: قولهم
  .أراد لينجْز ُحر عدتُه على معنى األمِر ال على معنى الخبرِ : قال األصمعي

  )3(»َأْرَبى َعَلي في الَقولِ «: قولهم
ومنـه الربـا فـي المعاَملـِة، ألنـه . معنـاه أشـرَف علـي وزادَ : قال األصـمعي وغيـره

 بوِة ، وهو ما ارتفَع من األرضِ يزيُد على ماِلِه، وهو مأخوٌذ من الر.  

  )4(»أي َأنُفهُ : َأْرَغَم اُهللا َمْعِطَسهُ «: قولهم
  .الرغُم ُكل َما أصاَب األنَف مما يؤذيه وُيذله: قال األصمعي

  )5(»َأْرُغو َلَها ُحواَرها تِقرّ «: قولهم
ورد في باب إغاثة الملهوف بقضاء حاجته قال األصمعي من أمثالهم في 

                                           
، مكتبـــة مصـــطفى الحلبـــي، 1هـــارون، ط عبـــد الســـالم محمـــد: الجـــاحظ، تحقيـــق: الحيـــوان )1(

1938 ،3/484.  

  :نسب البيت إلى الكذاب الحرمازي قال
  أو كنتم ماء لكنتم زبدا  لو كنتم شاء لكنتم نقدا

  أو كنتم قوًال لكنتم ثمدا

  )نجز(ل . 85: فصل المقال )2(

  .125: فصل المقال )3(

  ).رغم(ل . 7: ، الفاخر60: األصمعي: الفرق )4(

  .255 :األمثال )5(
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  .، أي أعِطِه حاَجَتُه يسُكنْ »أرغو لها حواَرها تقرُ «: ولهمهذا ق
ِل َأْسَعَد «: قولهم 1(»َأْروى ِمْن ُمَعج(  

ـــــــــل أســـــــــعد، «: األصـــــــــمعي فـــــــــي كتابـــــــــه فـــــــــي األمثـــــــــال قـــــــــال أروى مـــــــــن ُمَعج
الــذي يحلــُب اإلبــَل َحْلَبــًة، ثــم َيحــِدُرها إلــى أهــِل المــاِء قبــَل أن : المعجــل: وقــال.>>مشــدداً 
  . بُل، َفَفّسَر هذه اللفظة، ولم يذكْر قصَة المثِل، وأسعُد على هذا التأويِل قبيلةٌ َتِرَد اإل

  )2(»َأْزَكُن ِمْن ِإَياسٍ «:قولهم 
، وقــال األصــمعي ــبيُه، يقــال: هــو إيــاس بــن معاويــة الُمَزنــيـزكيُن التشالتـ :

َكـَم علــيهم، أي َشـبه علــيهم، وكــان إيـاُس قاضــيًا  ـَن علــيهم، وزفائقـًا ذكيــًا، تــولى َزك
  .قضاَء البصرَة سنًة لعمر بن عبد العزيز

  )3(»َأَساَء َرْعيًا َفَسَقى«: قولهم
مـن أمثـالهم فـي هـذا : قـال األصـمعي. ورد في باب الخطأ في سـوء الرعـي

يضرُب للرُجِل ال يحكم األمَر، ثم يريُد إصالَحُه : قال). أَساَء َرْعَيًا فسقى: (قولهم
وأصـله أْن يسـيَء الراِعـي َرْعـَي اإلبـِل نهـاَره كلـه : قـال. ِر فيزيُدُه فسـادابسوِء التدبي

حتـــى إذا أراَد أن ُيريَحهـــا إلـــى أهِلهـــا كـــِرَه أْن يظهـــَر ســـوُء أثـــِرِه فيهـــا فيســـقها المـــاَء 
  .لتمتليَء منه أجواُفها

  )4(»َأَساَء َسْمعًا َفأَساَء َجاَبةً «: قولهم
َأســـاَء َســـْمعًا «ي المجيـــب علـــى غيـــر َفْهـــٍم مـــن أمثـــالهم فـــ: قـــال األصـــمعي

                                           
، 1فهمــي ســعد، ط. د: حمــزة بــن الحســن األصــفهاني، تحقيــق: ســوائر األمثــال علــى أفعــل )1(

أورد صــاحب . 1/315: مجمــع األمثــال. 183م، 1988/ هـــ1409عــالم الكتــب، بيــروت، 
  .، كالم األصمعي ولم يشر إليه1/499: جمهرة األمثال

  ).زكن(ل . 248: سوائر األمثال )2(
  .301: األمثال )3(
  .48: فصل المقال. 52: المصدر السابق )4(
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  .»فَأَساَء َجاَبةً 
  )1(»اْسُت الَباِئِن َأْعَلمُ «: قولهم

ورد فـــي كتـــاب مقاتـــل الفرســـان عـــن األصـــمعي أن خـــوًال لعمـــرو بـــن هنـــد 
: أغاروا على جار للحارث ابـن ظـالم فأخـذوا إبلـه فـأتى الحـارث يسـتغيُث بـه فقـال

ــا: مــا أنــَت لــي بجــاٍر، فقــال ــكَ، وقــد التــوى حبــُل دلــوي  أم إن طنبــي مطانــٌب لطنِب
فأخـــَذ ســـيفُه وانطلـــَق معـــه . إن كنـــَت َصـــادقًا هـــذا الجـــوارَ : بـــدلوَك، فقـــال الحـــارثُ 

فأدرَك رجليِن من الخوِل َيحلباِن اإلبَل فشد عليهما بالسيِف، فأحدَث البـائُن، فقـال 
  .اسُت البائِن أعلُم، فذهَبْت مثالً : الحارث

  )2(»استْأَصَل اُهللا َشأَفَتهُ «: قولهم
  .النماُء واالرتفاُع، أي َقَلَع اُهللا نماَءُه وارتفاَعهُ : الشأَفةُ : قال األصمعي

  )3(»اْسَتخَرُت اهللاَ «: قولهم
استخرت اَهللا، أي استدعيُته إلرشاِدي، مأخوٌذ من اسـتخارِة : قال األصمعي

عـرُك ُأْذَنـُه فيـبغُم، فـإذا سـمعْت ُأمـه الـوحش، وهـو َأن يأخـَذ القـانُص َوَلـَد الظبيـِة، في
: )4(بغاَمــُه لــم تملــْك َأْن ترمــَي بنفِســَها عليــه، فيأخــَذها القــانُص، وأنشــد قــول الهــذلي

  ):الطويل(

                                           
، 1فيصـل مفتـاح الحـداد، ط. د: المسلم بن محمـد اللجحـي، تحقيـق ودراسـة: كتاب المثلين )1(

  .717، 1998منشورات جامعة قاريونس، 

  ).شأف/ أصل(ل . 115: الفاخر )2(

  .115: األمثال، أبو عكرمة الضبي )3(

  :فيه والرواية. 1/212: شرح أشعار الهذليين )4(
 سواك خليًال شاتمي تستخيرها    ا أم عمرو تبدلتــلعلك إم
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ـــــــــــا ُأم َعَمـــــــــــْرِو َتَبـــــــــــدَلْت   ـــــــــــَك إمَخلــــــيًال ِســــــَواَك َشــــــاِتمي َتْســــــَتخيُرهاَ   َلَعل  

  .أي تستدعيها وتستعطفها بشتيمتي
  )1(.»اْسَتَراَح َمْن ال َعْقَل َلهُ «: ولهمق

معناه أن العاقَل كثيُر الهموِم والفكِر في األموِر وال يكـاُد َيَتَهنـأ : قال األصمعي
  ):الطويل: ()2(بشيٍء، واألَحمُق ال يفكُر في شيٍء فيهتم له، وأنشد للراعي

  ْســــالَن ُيْصــــِبُح فــــي الَمَنــــاِم ثَِقــــِيالكَ     َأِلــــــــَف الهمــــــــوُم ِوَســــــــاَدُه وَتَجنَبــــــــْت 
  ):الطويل: ()3(ومثله قول امرئ القيس: قال

  َقليـــــــُل الهُمـــــــوِم ال َيبيـــــــُت بَأْوَجـــــــالِ     َوَهـــــــــْل َيـــــــــْنَعمْن إال َســـــــــِعيٌد ُمَخلـــــــــُد 

إن أوَل مـن : إنما ينعُم األحمُق الذي ال يفكُر وال يهـتُم بشـيٍء ويقـال: يقول
  .استراَح من ال عقَل له عمرو بن العاص البِنهِ : قالَ 

  )4(»اسَتَعْرُت ِمْن ُفالٍن َكَذا«: قولهم
ومعنــى . تحويــُل الشــيِء مــن موضــٍع إلــى موضــعٍ : العاريــة: قــال األصــمعي

، وأنشد ألبـي الـنجِم فـي صـفِة قـانٍص فـي يـّدِه سـهمٌ  له إلى 5(أعرني ثوَبَك أي َحو( :
                                           

: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد الواحـدي، تحقيـق: الوسيط في األمثال. 51: الفاخر )1(
م، 1975/ هــ1395عفيـف محمـد عبـد الـرحمن، مؤسسـة دار الكتـب الثقافيـة، الكويـت، . د

  .قل له البنه عبد اهللاستراح من ال ع: ذكر أّن ابن العاص قال. 35
  :أورد قول امرئ القيس كما يلي

  قليل الهموم ما يبيت بأوجال  ـعيد مخلد    ل منعم إال ســوه
راينهـــرت فـــايبرت، دار نشـــر فـــرانتس شـــتاينر، فيســـبادن، : تحقيـــق: ديـــوان الراعـــي النميـــري )2(

  .227م،  1958/ هـ1401بيروت، 
  ح في المنام ثقيالريان يصبـاده وتجنب      ف الهموم وسـأل

  .270، 1958محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، : ديوان امرئ القيس، تحقيق) 3(
  :ورواية ديوان
 قليل الهموم ما يبيت بأوجال     عيد مخلدــل يعمن إال سـوه

  ).عير(ل . 269: الفاخر) 4(
  .دون عزو) بصر، شهب(ل ) 5(
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  ):رجز(
 َشـــْهَباُء تُـــْروي الـــريَش مـــن َبِصـــيرِها    نـــــــــى لُمســـــــــتِعيِرهاوفـــــــــي اليـــــــــَد الُيمْ 

ــهباُء، وأنشــد  ِه اليمنــى وهــي الشَل الِمعبلــَة مــن الكنانــِة إلــى يــد ــه َحــويعنــي أن
اج الرجز: ()1(للعج:(  

ـــــــــــــــــاَرا  ـــــــــــــــــاِفرًا ُمَع ـــــــــــــــــاَرْت َح   اَوْأبــــــــــــًا َحَمــــــــــــْت ُنُســــــــــــوُره اَألْوَقــــــــــــارَ     وإِْن َأَع

  .يعني حّولته، أي رفعته ووضعته

  )2(»اْسَتْكَرْمَت فاْرِبطْ «: قولهم
ذلك لمن أفاد شيئًا ُيْغـبط بـه، أي إنـك اتخذتـه كريمـًا : يقال: قال األصمعي

  .فاشدد يديك به

  )3(»اْسَتنِت الِفَصاُل حتى الَقْرَعى«: قولهم
: ألصــمعيقــال ا. ورد فــي بــاب تمــدح الرجــل بالشــيء وهــو مــن غيــر أهلــه

  .»استنِت الفصاُل حتى القرعى«: ومنه قولهم

وأصُله ِمَن الَقـَرِع، وهـو َقـْرٌح يظهـُر فـي أعنـاِق الفصـالِن فتسـحُب فـي : قال
  ):الطويل: ()4(ومنه قول أوس بن حجر: قال. التراِب لتبَرأَ 

  ُيَجركما ُجر الَفِصيُل الُمَقرعُ 

                                           
  .2/34ت، .لحفيظ السطلي، توزيع مكتبة أطلس، دمشق، دعبد ا. د: ديوان العجاج، تحقيق) 1(

  .199: األمثال) 2(

  .286: المصدر السابق) 3(

 .59: ديوان أوس بن حجر) 4(
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  )1(»َأْسِر وَقمٌر َلكَ «: قولهم
، »أسِر وقمٌر لـكَ «: ومن أمثالهم في اغتنام الفرصة قولهم: األصمعيقال 

  .أي اغتنْم ضوَء القمِر ما داَم َطالعًا فِسْر فيه
  )2(»اْسِقِ◌ َرَقاِش إنها َسقاَيةٌ « : قولهم

: ومنـــه قـــولهم: وقـــال األصـــمعي. ورد فــي بـــاب المســـاواة فـــي التكـــافؤ واألفعـــال
  .أحسنوا إليه إلحساِنهِ : ضرُب للمحسِن، فيقاليُ . »اسِق َرَقاِش إنها َسقاية«

  )3(»َأْسَمُع َجْعَجعًة َوال أَرى ِطَ◌ْحناً «: قولهم
قــــال . ورد فــــي بــــاب الجبــــان يتوعــــد صــــاحبه باإلقــــدام عليــــه ثــــم ال يفعــــل

، أي أسـمُع جَلبـًة وال أرى »أسمَع جعجعًة وال أرى طحنـاً «ومنه قولهم : األصمعي
الجعجعـــُة صـــوُت الرحـــا ومـــا أشـــَبه ذلـــَك الصـــوت، : قـــال أبـــو علـــي. عمـــًال ُينتَفـــعُ 

  .والّطحُن الدقيقُ 

  )4(»ُأِشئَت ُعَقيُل إلى َعْقِلكَ «: قولهم
مـــن : ورد فـــي بـــاب الشـــماتة بالجـــاني علـــى نفســـه الَحـــيَن، قـــال األصـــمعي

، أي لّما ُألجئَت إلى رأيـَك جَلـَب »ُأشئَت ُعقيُل إلى عقلك«: أمثالهم في هذا قولهم
  .هُ عليَك ما تكرَ 

  )5(»َأْشَبَه َشْرٌج َشْرَجًا َلْو َأن ُأَسيْمراً «: قولهم
: مــن أمثــالهم: قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب التشــابه فــي غيــر ذوي الــرحم

، ُيضــرب مــثًال للــرجلين يشــتبهان ويفترقــان فــي »َأْشــبه َشــْرٌج َشــرجًا لــو أن ُأَســْيمرا«

                                           
  .257: األمثال) 1(

  .349: األمالي، القالي. 138: المصدر السابق )2(
  .172: األمالي، القالي. 321: األمثال )3(
  .330: األمثال )4(
  ).شرج(ل . 225: فصل المقال. 434: األمالي، القالي. 148: المصدر السابق )5(

4م –كتاب األمثال لألصمعي
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أقـم هاهنـا حتـى : لُلَقـيم بـن ُلقمـانوذكَر أهُل الباديِة أن لقمان بن عـاد قـال . شيء
أنطلَق إلى اإلبِل، فنحَر لقيُم َجُزورًا فأكَلها ولم َيْخَبأ للقمان، فخاَف الئمَتُه، فحرَق 

فلما جاَء لقماُن جعلِت . ما حوَلُه من السُم الذي بشرٍج، وَشرٌج واٍد، ليخفي المكانَ 
ـــُمر، فقـــالاإلبــُل تثيـــُر بأخفاِفهـــا الجمـــَر، فعـــرَف لقمـــاُن ا لمكـــاَن وأنكـــَر ذهـــاَب الس :

  .»أشبه شرٌج شرجًا لو أن ُأَسيمراً «
  )1(»اْشَتِر ِلَنْفِسَك وللسوِق ِ «: قولهم

اشـــتِر ِلَنْفســـك «: قـــال األصـــمعي أو غيـــره ومـــن أمثـــالهم فـــي اإلحتيـــاط قـــولهم
  .في البيعِ  اشتر ما إن أمسكَتُه انتفعَت ِبِه، وٕان لم ترْدهُ نفَق عليكَ : يقول» وللسوقِ 

  )2(»اشُدْد َيَدْيك ِبَغرزِهِ «: قولهم
ومــن أمثــالهم فــي الشــيء ُيحــُث صــاحبه علــى التمســك بــه : قــال األصــمعي

  .»اشدد يديك بغرزه«: قولهم

  )3(»َأْصَرُد ِمْن َعْنٍز َجْرَباَء «: قولهم

ُيضــرُب مــثًال للرُجــِل . »َأْصــرُد مــن عنــٍز جربــاءَ «: ويقــال: قــال األصــمعي
  .ردَ يجُد الب

  )4(»َأْصَغُر الَقوِم َشْفَرُتُهم«: قولهم

  .، يعني خادمهم»أصغُر القوِم شفرتهم« ومن أمثالهم : قال األصمعي

                                           
  .213: األمثال )1(

  .199: المصدر السابق )2(

  .194: األمالي، القالي )3(

  .127: المصدر السابق )4(
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  )1(»َأْصَفى ِمْن َماِء الَمَفاِصلِ «: قولهم

هـــو ُمْنَفَصـــُل الجبـــِل مـــَن الرملـــِة يكـــوُن بيَنهمـــا َرْضـــَراٌض،  : قـــال األصـــمعي
 الطويل: ()2(، قال أبو ذؤيبوَحصًى ِصغار َيْصفو ماُؤه ويرق:(  

ــــــــــهُ  ــــــــــْو َتْبُذِليَن ــــــــــِك َل ــــــــــِديثًا ِمْن   َجَني النْحِل في َأْلَبـاِن ُعـوٍذ َمطَاِفـلِ     وٕان َح
ــــاِء الَمَفاِصــــلِ     َمَطاِفيـــــــُل َأْبَكـــــــاٍر َحـــــــِديٍث َنَتاُجهـــــــا  ــــِل َم ــــاٍء ِمْث  ُتَشــــاُب ِبَم

  

  )3(»َأْطِرقِني َفْحلكَ «: قولهم

  )4(»َأطري فإنِك َناِعلةُ «: قولهم

َأطـّري فإنـك «من أمثالهم في جـالدة الرجـل : قال األصمعي: قال أبو عبيد
ـــهولِة وتتـــرُك » َناِعلــةٌ  َرُجـــًال قـــال لراعيـــٍة لــه وكانـــَت َترعـــى فـــي الس وأصـــل هـــذا أن

أي فـإن » لـةُ فإنـِك َناعِ  -أي ُخـذي ُطـَرَر الـوادي وهـي نواحيـه  -أطري «الحزونَة 
  .عليِك َنْعَلينَ 

  )5(»َأْعَجُز ِمْن ِهْلباجةِ «: قولهم

هو النُؤوُم الكسالُن، الَعِضُل الجافي، وقد سـاَر فـي الِهْلَباِجـة فْصـل لـبعِض 
 ا وصُف األعرابي فإنحين، وفصٌل آخر لبعِض الحضرييَن، فأم األعراِب المتفص

ه ساَل ابن أبي كبشـَة ابـن الَقَبْعثـرى عـن أخبرني خلُف األحمُر أن : األصمعي قال
الهلباجــِة، فتــردَد فــي صــدِرِه مــن خبــِث الهلباجــِة مــا لــم يســتطْع معــه إخــراَج َوْصــِفه 

الضعيُف العاجُز، اَألخـرُق اَألحمـُق، الِجَلـُفُ◌ : الهلباجةُ : في كلمٍة واحدٍة، ثم قال
ايــَة مَعــُه، وال عمــَل لديــه، الكســالُن الســاقُط، ال مغنــًى فيــه، وال غنــاَء ِعنــده، وال كف

                                           
  .1/412: مجمع األمثال )1(

 .1/141: شرح أشعار الهذليين، صنعة السكري )2(

  .44: إصالح المنطق. 85: األصمعي: الفرق )3(
  ).طرر(ل . 169: فصل المقال. 115: األمثال )4(
  .2/52: مجمع األمثال. 277: سوائر األمثال. 1/317الدرة الفاخرة  )5(
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وبلٌى، سيعمُل وِضْرُسُه ُأَشد من عمِلـِه، فـال تحاِضـَرن بـه مجلسـًا، وبلـٌى َفْلَيْحُضـْر 
  .وال يتكلم

  )1(»َأْعَرابي ِجْلفٌ «: قولهم

جلـُد الشـاِة أو البعيـِر، فكـأن المعنـى أنـه أعرابـي : الِجْلـُف◌ُ : قال األصـمعي
هـو أعرابـي بجلـِده، ولــم يتـزي بـزي َأهـِل الحضـِر وَأْخالِقهــم، : ببدويتّـه وجفِائـه، أي

    .فيكون قد َنَزع ِجْلدُه الذي جاَء فيه ولبَس غيرهُ 
  )2(»َأْعَرابي ُقح «: قولهم

الخالُص، وهو َمأُخوٌذ من ُقَحاِح اَألرِض، وهو ما : الُقح : قال األصمعي
                        .ظهَر منها ولم يكْن فيه َنْبتٌ 

  )3(»َأْعَرْضَت الِقْرَفةَ «: قولهم

أخطـأَت ألنـك عممـَت بتهمِتـَك : معنـى أْعَرضـَت الِقْرَفـةَ : قال األصمعي
َن الَقـوِم، أي موضـُع : التهمُة، يقول: ولم تخْص فتبيْن، والِقرفةُ  فالُن قرفتـي ِمـ

  .تهمِتي

  )4(»َأْعَطى ُفالٌن اللَفاَء َغْيَر الَوَفاءِ «: قولهم

إذا ظلَمـُه » أعطى فالٌن اللفـاَء غيـَر الوفـاءِ «: ومن أمثالهم: معيقال األص
  .حقُه وبخَسهُ 

                                           
  ).جلف(ل . 80: الفاخر )1(

  ).قحح(ل . 79: الفاخر )2(

  ).عرض(ل . 424: فصل المقال )3(

  .266: األمثال )4(
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  )1(»َأْعطاُه ِبُفوقِ  َرَقبِتِه « : قولهم

، يقـال »أعطاُه ِبفوِق َرَقبتـهِ «: قال األصمعي ومن أمثالهم في العطايا يقال
  .ذلك إذا أعطاُه بغيَتُه ولم يأخْذ له ثمنًا وال أجراً 

  )2(»اْعُلْل َتْحُظْب  «: قولهم

اْعُلـــْل «: األصـــمعي منهـــا قـــولهم: قـــال. ورد فـــي بـــاب األمثـــال فـــي الطعـــام
  .   أي ُكْل مرًة بعَد مرٍة َتْسَمن » َتْحُظبْ 

  )3(»َأْعَمُر ِمْن َضب « : قولهم

يبلُغ الِحْسُل ِمائـَة عـاٍم، ثـم تسـقط : أنه قال: عن األصمعي)4(حكى الزيادي
  ):رجز: ()5(ٍذ ضبًا، وأنشد لرؤبةِسنه، فيسمى حينئ

  َفُقلـــــــــُت لـــــــــوُعمْرُت ِســـــــــن الِحْســــــــــِل 
     

  َأو ُعْمـــــــــَر ُنـــــــــوٍح َزَمـــــــــَن الِفَطْحـــــــــلِ  
ـــــــْخُر ُمْبَتـــــــٌل َكِطـــــــيِن الَوْحــــــــِل     والص

              
  ِصـــــــــــْرُت َرِهـــــــــــيَن َهـــــــــــَرٍم َأْو َقْتـــــــــــلِ  

  
  )6(»َأَعْن َصُبوٍح ُتَرققُ «: قولهم

قـال أبـو » أعـْن َصـبوٍح ُتَرقـقُ «من أمثـالهم : صمعي قاالواأل )1(قال أبو زيد

                                           
  .166: المصدر السابق) 1(

  .394: المصدر السابق )2(

 .2/50: مجمع األمثال. 313: الدرة الفاخرة )3(
هو أبو اسحاق إبراهيم بن سفيان الزيـادي، أديـب راويـة، كـان يشـبه األصـمعي فـي معرفتـه  )4(

. 55: أخبــــار النحــــويين البصــــريين، الســــيرافي: انظــــر). هـــــ249ت (للشــــعر ومعانيــــة     
 .1/40: الزركلي: األعالم

، دار اآلفـــاق الجديـــدة، بيـــروت، 1، ولـــيم بـــن آلـــورد، طتصـــحيح: ديـــوان رؤبـــة بـــن العجـــاج )5(
1979 ،128.  

يضـــرب مـــثًال لمـــن يجمجـــم وال يصـــرح، وقـــد يضـــرب ). صـــبح(ل . 75: فصـــل المقـــال. 65: األمثـــال) 6(
  .لمن يوري عن الخطب العظيم بكناية عنه، ولمن يوجب عليك ما ال يجب بكالم يلفظه
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كــاَن َرُجــٌل نــزَل بقــوٍم لــيًال فأضــافوه : يخبــر بأصــله قــال )2(وكــان المفضــل: عبيــد
  إذا صبحتموني غدًا فكيَف آخُذ حاجتي؟: وغبقوه، فلما فرَغ قال

وُق هـو هـو الغـداُء، والغبـ :الصـبوحُ و  ،»عنَد ذلَك أعـن َصـُبوٍح ترقـقُ « َفقيلَ  
العشــاُء، وٕانمــا أرَاد الضــيُف بهــذه المقالــِة أن يوجــَب علــيهم الصــبوَح، فصــاَر مــثًال 

  .لكل من كنى عن شيٍء، وهو يريُد غيَرهُ 
  )3(»َأْعوُر َعيُنَك والَحَجرَ « : قولهم

ورد فــي بــاب التحــذير مــن األمــر ُيخــاف فيــه العطــب ،قــال األصــمعي مــن 
قـال وأصـله أن األعـوَر إذا .»ُر عينـَك و الحجـرَ أعـو « :أمثالهم في التحـذير قـولهم

  . ُفِقَئْت عيُنه الصحيحة الُيبصر فهو أحُق بالحذِر من غيِرِه 

  .  )4(»َأْعَيْيتِني بُأُشٍر، فكيَف َأْرُجوِك ُبْدرُدرْ «: قولهم
أول مـــن نطـــق بهـــذا المثـــل زوج دغـــة وهـــي ماريـــة بنـــت : قـــال األصـــمعي

: وكانــت حمقــاء يضــرب بهــا المثــل، فيقــالمغــنج، ومغــنج هــو ربيعــة بــن عجــل، 
بـأبي دردرك : ، ونظرْت يومًا إلى زوجها يقبُل بنتُه منهـا ويقـول»َأْحمق ِمن ُدَغة«

كيـف : وهو مغـرُز األسـناِن فـذهبْت ودقـْت أسـناَنها بفهـٍر ثـم جـاءْت زوَجهـا وقالـتْ 
ـــدْرُدْر «: فقـــال. تـــرى ُدرُدري شـــيٍء فيـــِك  ، أي إنّمـــا كـــانَ »أْعَييتنـــِي بُأُشـــر فكيـــف ُب

  .أسنانكِ 

                                                                                                    
ميذ أبي عمرو بن العالء، كما كـان مـن تالميـذ سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري من تال )1(

. 9/77، 4660ترجمة رقم : تاريخ بغداد. 60: الفهرست: انظر. المفضل الضبي الكوفي
 .2/120، 249ترجمة رقم : وفيات األعيان

المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي راوية عالم بالشعر واألدب وأيام العـرب مـن  )2(
، 7105ترجمة رقـم : تاريخ بغداد. 75: انظر الفهرست. فضلياتأهل الكوفة، صاحب الم

 .2/397: بغية الوعاة. 13/121
 .  255:األمثال  )3(
 . 183:فصل المقال   )4(
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    )1(»َأْفَرُس ِمْن ِبْسطام«: قولهم
هــو بســطاُم بــن قــيس الشــيباني، فــارس بكــر، وحــدثني أبــو بكــر بــن شــقير 

أخبرني خلـف األحمـر أن : قال: حدثني األصمعي: قال )2(أبوعصيدة حدثنا: قال
عـرِب روى أّن عبـد الملـك ابـن مـروان سـأَل يومـًا عـن أشـجِع ال )3(عوانـَة بـن الحكـم

  :شعرًا، فقيل له
  ):الطويل: ()4(كيف وهو الذي يقول: عمرو بن معد يكرب، فقال

 إلــــــــي ْفُس وجاشــــــــتٍة   الــــــــنَأوَل َمــــــــر
              

  َوُردْت َعَلـــــــى َمْكُروِههـــــــا َفاْســـــــَتَقرتْ  
  ):الوافر: ()5(كيف وهو الذي يقول: فعمرو بن اإلطنابة، فقال: قالوا  

 ــــــــْوِلي ُكل َمــــــــا َجَشــــــــأْت َوَجاَشــــــــْت  وَق
         

  َمَكاَنــــــــــِك ُتْحَمــــــــــدي أو َتْســــــــــَتِريِحي 
  ):الطويل: ()6(كيف وهو الذي يقول: فعامر بن الطفّيل، فقال: قالوا

ـــــــــــنفٍس اليجـــــــــــاُد بمثِلهـــــــــــا    أقـــــــــــوُل ل
    

  َأِقلـــــــي ِمَراحـــــــًا إننـــــــي غيـــــــُر ُمـــــــْدِبرِ  
أربعــة، عبــاس بــن مــرداس،  :فمــن أشــجعهم عنــَد أميــر المــؤمنين قــال: قــالوا

                                           
المثل  قال في سند. 2/87:مجمع األمثال . 294:سوائر األمثال . 1/333:الدرة الفاخرة  )1(

حدثني أبوبكر بن شقير، قال و :هو بسطام بن قيس الشيباني ،فارس بكر قال حمزة :
 .حدثني األصمعي: حدثني أبو عبيدة قال

هو أحمد بن عبيد بن ناصح، أبو جعفر، أديب، ديلمي األصل، من موالي : أبو عصيدة )2(
  .79: انظر الفهرست. بني هاشم

عوانة بـن الحكـم بـن عوانـة بـن عيـاض مـن بنـي كلـب، أبـو الحكـم مـؤرخ، مـن أهـل الكوفـة  )3(
 .5/272: واألعالم، الزركلي. 103: انظر الفهرست). هـ147 توفي(ضرير 

  .430ت، .هاشم الطعان، د: ديوان عمرو بن معد يكرب، صنعة) 4(
كرنكــو، . د: أبــو عبيــد اهللا محمــد بــن عمــران المرزبــاني، تصــحيح وتعليــق: معجــم الشــعراء) 5(

 .204م،  1982/ هـ1402، مطبعة القدسي، بيروت، لبنان، 2ط
  .65م، 1979عامر بن الطفيل، رواية ابن األنباري عن ثعلب، دار صادر، بيروت، ديوان )  6(

 أقلي مراحًا إنني غير مقصر    .................................  
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: )1(وقـــيس بـــن الخطـــيم، وعنتـــرة بـــن شـــداد، ورجـــل مـــن مزينـــة، أمـــا عبـــاس فلقولـــه
  ):الوافر(

  َأشــــــــــد علــــــــــى الكتيبــــــــــِة ال ُأبــــــــــالي 
    

ــــــــــي كــــــــــاَن فيهــــــــــا أم ِســــــــــواَها    َأَحْتف
  ):الطويل: ()2(وأما قيس بن الخطيم فلقوله

ــــٌل  َفــــإني َلــــَدى الَحــــْرِب الَعــــَواِن ُمَوك  
         

  بَتْقــــــــــِديِم َنْفــــــــــٍس ال ُأِريــــــــــُد َبَقاَءهــــــــــا 
  ):الكامل: () 3( وأما عنترة بن شداد فلقوله

ـــــــْم َأِخـــــــْم    إذ يتُقـــــــوَن بـــــــي اَألســـــــنَة َل
    

ــــــــَدمي  ــــــــي َتَضــــــــايَق ُمْق   عنهــــــــا َولكِن
  

  ):الوافر: (وأما المزني فلقوله
َدعـــــــوُت بنـــــــي ُقحاَفـــــــَة فاســــــــتجابوا  

   
  طـــــــــاَب الـــــــــُورودُ فقلـــــــــُت ِردُوا فقـــــــــد  

  )4(»َأْفَضْيُت إليه ِبَشُقوري«: قولهم
، أي »أفضــيت إليــه بشــقوري«قــال األصــمعي مــن أمثــالهم : قــال أبــو عبيــد

  ):الرجز: ()5(أخبرته بأمري، وأطلعته على ما أسُره من غيره قال العجاج

                                           
يحيــى الجبــوري، دار الجمهوريــة، بغـــداد، . د: ديــوان العبــاس بــن مــرداس، جمــع وتحقيــق  )1(

  .110. م1968
، دار صـــارت، بيـــروت، 2ناصـــر الـــدين األســـد، ط. د: قديـــوان قـــيس بـــن الخطـــيم، تحقيـــ) 2(

  .49م، 1967
  بإقدام نفس ما أريد بقاءها    وٕاني في الحرب الضروس موكل

إبــراهيم األبيــاري، : عبــد المـنعم عبــد الـرؤوف شــلبي، تقـديم: ديـوان عنتــرة بـن شــداد، تحقيـق )3(
  .153ت، .المكتبة التجارية الكبرى، د

َدَقْقـت لهـم َشـُفوري هكـذا : قال. 1/448: جمهرة األمثال. 64: لفصل المقا. 60: األمثال )4(
  ).شقر(رواه األصمعي، ونسب الرواية السابقة لغيره، ل 

  :وردت أبيات العجاج كما يلي. 2/332: ديوان العجاج )5(
  سعيي وٕاشفاقي على بعيري     تنكر عذيريـجاري ال تس

  قذورس بالمـا ليـوقذري موحذري ما ليس بالمحذور     
  وكثرة التحبير عن شقوري
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  َجـــــــــــــاِري ال َتْســـــــــــــَتْنكري َعـــــــــــــِذيِري
            

  ســــــــيري وٕاشـــــــــفاِقي علـــــــــى َبعِيـــــــــِري 
ــــــــــُذورِ    وَكْثــــــــــَرَة الَحــــــــــديِث عــــــــــن ُشــــــــــقُوري ــــــــــيَس بالَمْح   وَحــــــــــَذِري مــــــــــا ل

  .يا جارية سيري وال تستنكري عذيري وٕاشفاقي على بعيري: ومعناه

أي ُأظهرتــه مــن » أخبرتــه بعجــري وبجــري«ومثلــه قــولهم : قــال األصــمعي
عقـــدة، وأمـــا العـــروُق المن: وأصـــل العجـــر: ثقتـــي بـــه علـــى معـــايبي، قـــال أبـــو عبيـــد
  .البجر فهي أن تكون في البطن خاصة

  )1(»َأْفواُهها َمَجاُسها« : قولهم
وأصـــــله أن اإلبـــــل إذا » أفواههـــــا مجاســـــها«ومـــــن أمثـــــالهم : وقـــــال األصـــــمعي

  .أحسنِت األكَل اكتفى الناظُر بذلَك عن معرفِة سمِنها، وكاَن فيه غنًى عن جِسها
  )2(»ر اُهللا َعْيَنهُ َأقَ « : قولهم

المعنــى أبــرَد اُهللا دمعَتــُه ألن دمَعــَة الســروِر بــاردٌة، ودمَعــُة : األصــمعي قــال
  .الُحزِن حارٌة، وأقر مشتٌق من الَقروِر، وهو الماُء الباردُ 

  )3(»َأَقل ِمَن النقدِ « : قولهم
  ):مجزوء الرجز: ()4(صغاُر الضأِن ورذاُلها، وأنشد: الَنقدُ : قال األصمعي
 تمـــــــــــيٍم َمحِتـــــــــــدا  ُفَقـــــــــــْيم يـــــــــــا شـــــــــــر  
               

  لــــــــــو كنــــــــــُتم َضــــــــــْأنًا لُكنــــــــــتْم َنَقــــــــــَدا 
    أو كنــــــــــــــــتَم مــــــــــــــــاًء لكنــــــــــــــــتْم َزَبـــــــــــــــــدا  

  )5(.»َأَكَل َماَلُه بَأْبَدَح وُدَبْيَدحَ « : قولهم
أَكَل ماَله : (يقال: في كتابه في األمثال يرويه أبو حاتم له: قال األصمعي

  .إنما أصلُه دبيٌح ومعناه أنه أكلُه بالباطلِ : قال األصمعي) بأبدح وُدَبْيدحَ 
                                           

  .209: األمثال) 1(
  .6: الفاخر )2(
  ).نقد(ل . 30: الفاخر )3(
  .أذل من النقد: انظر قولهم )4(
  ).بدح(ل  )5(
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  )1(»أْكَيُس ِمْن ِقشةَ « : قولهم
  .الصغيُر من أوالِد القَرَدةِ : القِشةُ : قال األصمعي

  )2(»َأَلح ُفالٌن وهو ُمِلحٌ « : مقوله
أصـُل اإللحـاِح َأّن َيْبـرَك البعيـُر : األصمعي: قال. أي قد لزمني ال يفارقني

  : )3(شدفال يبرَح وأن
  ليس بَخواٍر الّضحى وال ُمِلح ):         الرجز(

  .أي ال يفتر في وقت الضحى الذي تفتُر اإلبُل فيه من سيِر الليلِ 

  )4(»أٌم َفَرَشْت َفأَناَمتْ « : لهمقو 

أٌم فرشـْت «: ومن أمثالهم في ِبـر الرجـل بصـاحبه أن يقـال: قال األصمعي
  .»فأنامتْ 

  )5(»اَدى َوليُدهُ ٌر ال ُينَأمْ « : قولهم

أصله في الشـّدِة تصـيُب القـوَم حتـى تُـْذِهَل األم عـن ولـِدَها : قال األصمعي
  .فال تَُناديه لّما هي فيه ثم صارْت مثًال لكل شدٍة، ولكل أمٍر عظيمٍ 

  )6(»َأْمٌر ُمْبَهمٌ « : قولهم

                                           
  .81: الفاخر) 1(
  ).لحح(ل . 280: الفاخر )2(
  .دون عزو) لحح(ل  )3(
  .1/22: مجمع األمثال. 1/152: جمهرة األمثال. 176: األمثال) 4(

، وقـال »وقعـوا فـي أمـر ال ينـادى وليـده«فـي قـولهم  280وورد أيضًا فـي ص. 12: الفاخر )5(
أصــل هــذا فــي الشــدة أو الغــارة تفجــأ القــوم فتهــرب النســاء وتتــرك : األصــمعي فــي شــرحه

ثــم » يــوم ترونهــا تــذهل كــل مرضــعة عمــا أرضــعت«أوالدهــا مــن الفــزع كمــا قــال جــل وعــز 
  ).ولد(ل . صارت مثًال لكل شدة

  ).بهم(ل . 50: لفاخرا )6(
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ه لـه وال أيــن سـبيُله، وهــو : قـال األصـمعي ــ هــو الـذي ال يــدري كيـف يتج
حاِئٌط ُمْبهٌم إذا لم يكْن فيه باٌب وال كوٌة، والبهيُم الذي ليَس : خوٌذ من قولهممأ

: )1(فيــه بيــاٌض، ومنــه ليـــُل بهــيٌم ال قمــَر فيــه وال ضـــوَء، قــال بقيلــة األشـــجعي
  ):الوافر(

ـــــــــا َأالِقـــــــــي   ـــــــــذكر َم ـــــــــْن َت ـــــــــَأني ِم َك
        

ـــــــــــــَم الليـــــــــــــُل الَبِهـــــــــــــيمُ     ِإذا َمـــــــــــــا َأْظَل

  .ارِس الّشجاِع بهمٌة إذا لم يدِر ِقرُنه كيف يحتاُل َلهُ ويقال للف

  )2(»َأْمَسُخ ِمْن َلْحِم الُحوارِ «: قولهم

: ويقال أيضـاً  . أي ليس له طعم» ن لحِم الحوارِ أمسُخ م«: قال األصمعي
  ].والمسيخ والمليُخ الذي ال طعَم له» أملُخ من لحِم الحوارِ «

  )3(»َمْخلوَجةٍ َسْت بِ اُألموُر ُسلكى ولي«: قولهم

: قـــال» األمـــوُر ُســـلكى وليســـْت بمخلوجـــةٍ «: مـــن أمثـــالهم: قـــال األصـــمعي
ـْلكى المعوجـُة وأصــُلُه فـي الطعـِن، قـال امـرؤ القــيس : المسـتقيمُة، والمخلوجـةُ : والس
  ):السريع: ()4(بن حجر

  َنْطُعـــــــــــــــُنهم ُســـــــــــــــْلَكى وَمْخُلوجـــــــــــــــةً 
      

 َلْفتَــــــــــــــَك ألَمــــــــــــــْيِن علــــــــــــــى َناِبــــــــــــــلِ  

بــــاب مــــا يــــؤمر مــــن اإللحــــاح فــــي ســــؤال البخيــــل وٕان كرهــــه قــــال ورد فــــي 
  .ومن به أمثالهم في الشدة على البخيل: األصمعي

                                           
حســـين عطـــوان، مطبوعـــات مجمـــع اللغـــة / محمـــد نفـــاع: شـــعر إبـــراهيم بـــن هرمـــة، تحقيـــق )1(

  .202م، 1969/ هـ1389العربية دمشق، تاريخ المقدمة، 

، مسـخ أي ال )مسـخ(ل . 492: فصل المقال: وما بين القوسين زيادة في. 361: األمثال )2(
  .طعم له

  .210: األمثال )3(

  .120: ان امرئ القيسديو  )4(
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  )1(.»إْن َأْعيا َفِزْدُه َنْوطًا « : قولهم
  .»إْن َجْرَجَر َفزْدُه ثقالً «: وكذلك
  .»إْن َضج َفزْدُه ِوْقراً «: وكذلك

  )2(» َيُس َأْن َتِرَد الَماَء ِبَماٍء َأكْ « : قولهم

ألْن يكوَن معَك فضل ماٍء تِرُد بِه على ماٍء آخر خيٌر ِمْن : قال األصمعي
                                 .َأْن تفرَط في حمِلِه    ولعلَك َتْهُجُم على غيِر ماءٍ 

  )3(»َنا َغريُرَك ِمْن هذا اَألْمرِ أَ «: قولهم    

أي اغترنــي » مــن هــذا األمــرِ  أنــا َغريــركَ «ومــن أمثــالهم فــي الخبــرة والعلــم 
َفُسـلني منـه علـى غـرٍة، أي أنـي عـالٌم بــه فمتـى َسـَألَتِني عنـه أخبرتُـَك بـه ِمـْن غيــِر 

  .استعداٍد لذلَك وال َروّيَة فيه
معنــاه أنــَك لســَت بمغــروٍر منــي لكنــي أنــا : وقــال األصــمعي فــي هــذا المثــل

خبرتُـَك بـه، ولـم يكـْن علـى مـا قلـُت المغروُر، ولذلَك أّنُه بلَغِني خبـٌر كـاَن بـاطًال فأ
  .لَك وٕانما أديُت ما سمعتُ 

  )4(»َوةَ َأَنا ِمْنُه َفاِلُج ابُن ُخال «: قولهم

أنــا منــه فــالُج ابــُن « : مــن أمثــالهم فــي نفــي الــذنوب قــولهم: قــال األصــمعي
  .أي أنا بريٌء منه. »َخالوة 

  )5(»ا ِمْنُه َكَحاِقِن اِإلَهاَلةِ َأنَ «: قولهم

                                           
  .310:األمثال )1(

  . 213: األمثال )2(

  ).غرر(ل . 202: المصدر السابق) 3(
  .274: المصدر السابق )4(
  ).حقن(ل . 298: فصل المقال. 203المصدر السابق  )5(
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أنــا «: بــاألمر والترِفــق فيــه قــولهم ومــن أمثــالهم فــي الحــذق: صــمعيقــال األ
  .»منه كحاِقِن اإلهالةِ 

ــَردْت : واإلهالــةُ  ــَم أنهــا َب الــودُك الُمــذاُب، ولــيَس يحقُنهــا العــالُم بهــا حتــى يعل
  .لئال َتْحِرَق السقاءَ 

  )1(»أْنَت في َحَرجٍ «: قولهم

ومـن «: ِبَك، قال اُهللا جل وعـز معناه أنت في ضيٍق ِمْن ذن: قال األصمعي
  .)2(»ُيِرْد أْن ُيضِلُه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيقًا َحَرجاً 

  )3(»َأْنَتُن ِمْن ِريِح الَجْوَربِ «: قولهم

  ):الكامل: ()4(فمن قول الشاعر» َأْنتُن من ريِح الَجْوَربِ «: أما قولهم
  َأَ◌ْثِنـــــي َعَلـــــي ِبَمـــــا َعلمـــــِت َفـــــإنني

       
ـــــِل ِريـــــِح الَجـــــْوَربِ ُمـــــثْ     ٍن َعَليـــــِك بِمْث

  

  :وقال آخر
ــــــــوا  إلــــــــي َصــــــــِحيَفًة  َمْطويــــــــةً    َبَعث

            
 َمْختومــــــــــًة  ِبخَتاِمهــــــــــا  كــــــــــالَعْقَربِ  

َفَفَ◌َ◌َضْضــــــــتُها َعــــــــْن ِمْثــــــــِل ِريـــــــــِح  َفَعرْفـــــُت فيهـــــا الشـــــّرَ ِحـــــْيَن َرَأْيُتهـــــا  
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَربِ  هـــو أن ) فعرفـــُت فيهـــا الشـــر حـــيَن رأيتهـــا: (نـــى قولـــهأن مع: فـــزعم األصـــمعي

  .وال شيء أشبه بالعقرب من كهمس: ، قال األصمعي)كهمس(عنوانها كان من 

  )5(»َأْنتُن ِمَن الَعِذَرةِ «: ولهمق
وٕانمــا الَعـذرُة ِفنــاُء الـدار، وكــانوا َيْطرُحـوَن ذلــَك بـأفنيِتهم ثــم : قـال األصـمعي

                                           
  .22: الفاخر )1(
  .125: سورة األنعام )2(
  .س جد جاهلي قديمذكر أن كهم. 2/354: ، مجمع األمثال348: سوائر األمثال )3(
 .، دون عزو2/317: جمهرة األمثال) 4(

  .، لم يذكر قول الحطيئة348: سوائر األمثال. 49: الفاخر )5(
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 ى ُسمالطويل: ()1(بعينِه َعِذرة، وأنشد للحطيئة الخرءُ  يَكُثَر حت:(  
ْبُتكم َفوَجــــــــْدُتكم ـــــــــِذراتِ     َلَعْمــــــــِري َلَقــــــــْد َجــــــــر  ِقبـــــــــاَح الوُجـــــــــوِه َســـــــــيئي الَع

  .يريد األفنية

  )2(»َأْنَجَد َمْن  َرَأى  َحَضناً «: قولهم
وحَضـن، اسـم جبـٍل : ، قـال»أنجَد من رأى َحَضـناً «: ويقال: قال األصمعي

قــال . فمــن رآه فلــيَس يحتــاُج إلــى أن يســأَل عــن نجــٍد هــل بلَغــُه أم البنجــد، يقــول 
َ◌هُ : األصــمعي أي َمــْن بلــَغ ِمــَن : وقــال القــالي. بعــَض هــذا الكــالم ولــم يقْلــُه كــل

  .األمِر هذا المبلغ فقد بلَغ معظَمه

  )3(»ُه َعَلى النْعِف والطُلولِ َأْنَفَق َمالَ «: قولهم

ارتفــع مــن الــوادي إلــى األرِض ولــيَس بــالغليِط، النعــُف مــا : قــال األصــمعي
  ):الطويل: ()4(وأنشد للفرزدق

  َأَلـــــْم تَـــــَر َأنـــــي َيـــــْوَم َنْعـــــٍف ُســــــويقةٍ 
        

  َبَكْيــــــــــُت َفَنـــــــــــاَدْتني هَنْيـــــــــــَدُة َماِليـــــــــــا 
ـــٍل، وهـــو َمـــا َشـــَخَص ِمـــْن آثـــاِر الـــدياِر، والعـــرُب تقـــول : والطلـــُولُ  جمـــع َطَل

  ):الوافر: ()5( طللَك أي شخَصَك، وأنشد للكميتحي اهللاُ : للرجلِ 
ــــــِل  ــــــِل الُمِحي ــــــى الّطَل ــــــْع َعَل ــــــْم َتْرَب   َأل

       
  ِبَفْيــــــَد َوَمــــــا ُبَكــــــاُؤَك َعَلــــــى الطُلــــــولِ   

ـــه أنفـــَق َمالـــُه َعبثـــًا بهـــذه األشـــعاِر اّلتـــي فيهـــا ذكـــُر النعـــِف  ومعنـــى ذلـــك أّن
                                           

 .332: ديوان الحطيئة )1(
  .194: األمالي، القالي. 210: األمثال )2(
  ).نعف(ل . 78: الفاخر )3(
  .2/895: شرح ديوان الفرزدق )4(

  ت فنادتني هنيدة ماليابكي    ألم تر أني يوم جو سويقة

م، 1969شعر الكميت بن زيـد األسـدي، جمـع وتقـديم داود سـلوم، مكتبـة األنـدلس، بغـداد،  )5(
  ).حول(ل . 52، ص 1، قسم 2ج

  بفيد وما بكاؤك بالطلول    ألم تلمم على الطلل المحيل
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  .والطُلولِ 

لى مِ «: قولهم 1(»َن الَبْطنِ انَقَطَع الس(  

  ).انقطع قوي من قاويه(أي فاَت األمُر وانقضى، وكذلك : قال األصمعي

  )2(»ُبَغاَث بَأْرِضنا َيْسَتْنِسرُ إّن ال«: قولهم

الّطيـُر : والبغـاثُ » إّن البغاَث بأرضـنا َيْسْتنِسـرُ «: قال أبو عبيد من أمثالهم
إن «: المثــل عــن األصــمعيوحكــى أبــو حــاتم هــذا ... الــذي ُيصــاُد، واحدتُــُه بغاثــةٌ 

هكــذا قالــه األصــمعي، : بالتــاء، فقــال» بأرضــنا َتْسَتنْســرُ  -بكســر البــاء –الِبغــاث 
  .وذكر ذلك أبو علي في البارع

  )3(»لَشِقي َتَرى َلُه َأْعالَماً إّن ا«: قولهم

  .جاء به األصمعّي في األمثال، ومعناه أن عالماِت شقاِء الشقي باِديٌة عليه

  )4(»ُجوَر َقْد ُتْحَلُب الَعْلَبةُ إّن الض «: قولهم

ـــــه ـــــى بخل ـــــال . ورد فـــــي بـــــاب اســـــتخراج الشـــــيء مـــــن البخيـــــل أحيانـــــًا عل ق
، أي أّن »إّن الضـجوَر َقـُد تحلـُب العلبـةُ «: من أمثـالهم فـي هـذا قـولهم: األصمعي

ر قـد هذا وٕان كاَن ممنوعًا فقد ُيناُل منه الشيُء بعَد الشيِء كمـا أن الناقـَة الضـجو 
  .ُيصاُب من لبِنها

  )5(»إن في الشر ِخَيارَاً «: مقوله

                                           
يــة إذا انقطــع مــا بــين الــرجلين أو وج) ســال، قــوا(ل . 463: فصــل المقــال. 336األمثــال  )1(

  . بيعة ال تستقال

  ).بغث(ل. 180:األمالي، القالي .  129: فصل المقال )2(

  .لم نجده فيما نرجع إليه من كتب األمثال: ، قال محقق الجمهرة1/136: جمهرة األمثال )3(

  .161: األمثال )4(
  .244: فصل المقال. 161األمثال  )5(



 
 -61 -

إن بعـَض الشـِر أهـوُن : ومعناه: قال» إن في الشر خياراً «: قال األصمعي
  .من بعضٍ 

  )1(»إنه ألْجَبُن ِمْن َصاِفر«  :قولهم 
 وهو ما صفَر ِمَن الطّيـِر،وال يكـوُن الصـفيُر ِمـْن سـباِع الطيـِر ،إنمـا يكـونُ  

              .من َخَشاِشها وما ُيصاُد منها 

  . )2(»ِإنُه َألْجوُد ِمْن الِفَظةٍ «: قولهم
أجــــوُد مــــن «: ، ويقــــال»إنــــه ألجــــود مــــن الفظــــة«: يقــــال: قــــال األصــــمعي

  .وأراد بالفظة البحر» الفظة

  )3(»إنُه َألْجَوُع ِمْن َكْلِبِة َحْوَملِ «: قولهم
اسُم : ، حوملُ »جوُع من كلبة حوملإنه أل«: قال األصمعي: قال أبو عبيد

امــرأة مــن العــرب كانــت تجيــُع كلبــًة وهــي تحرُســَها فكاَنــْت تربُطهــا بالليــِل للحراســِة 
وتطرُدَها بالّنهاِر، تقوُل التمسي ال ملتمَس لِك، فلما طاَل عليهـا ذلـَك أكلـْت َذنَبهـا 

  ):الطويل: ()4(من الجوِع، قال الشاعر
  َء والَيـــــٍة كمــــا َرِضـــــيْت ُجوعـــــًا وُســـــو 

     
 لَكلبِتهـــــــا فـــــــي َأّوِل الـــــــدْهِر َحْوَمـــــــلُ   

  :قول األصمعي. ورد في باب ذكر األمثال في منتهى التشبيه وغايته

                                           
لفـظ (ل.  494:و .  364:المقـال فصـل .  234:األمالي ، المرتضى .  364: األمثال ) 1(

  . أسخى من الفظة ) 
  .أسخى من الفظة) لفظ(، ل 494: وفصل المقال 364: فصل المقال) 2(
  .بنصه السابق دون ذكر السند. 1/117: ورد المثل في الدرة. 496: فصل المقال )3(
ة ، طبع مطبع1محمد محمود الرافعي، ط: شرح الهاشميات للكميت بن زيد األسدي )4(

  .69. هـ1329التمدن، مصر، 
  ي أول الَدْهر َحْوَملُ ـوَء والية     لكلبتها فـكما رصيْق بخًال وس

  1/331: جمهرة األمثال -
 لكلبِتها في سالف الّدْهِر َحْوَملُ     كما رضيْت بخًال وسوَء رَِعايٍة  
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  »َألذل ِمْن َفْقِع القرَقر ِ  إنهُ «   
  )1(»ِإنُه َألذل ِمْن َوَتٍد « و

    »ه َألذل ِمْن يٍد في َرِحٍم إن « و 
  .َبُه  يتوقى أْن ُيصيَب بيِدِه شيئًا ومعناه أن صاح

  )2(»إنُه َألْروى ِمْن النقاَقِة « و
  .                      وهي الضفدُع وذلَك أن مسكَنها الماءُ 

ين « و ُه َألْشَجُع ِمْن َلْيِث عفر3(»إن(  
  .هو دابٌة مثل الحرباِء تتعرُض للراكبِ : وقال األصمعي

َ◌ُه ألْشَهرُ « و 4(»ِمْن فاِرِس اَألْبلِق ِ  إن(  
  )5(.»ِإنُه ألْصَرُد ِمْن َعْنٍز َجْ◌رياَء « و
ٍط « و ُه ألْصَنُع ِمْن َتَنو6(.»إن(  

وهو طائُر يبلُغ مـن صـنعِتِه ورفِقـِه أْن يجعـَل عشـُه ُمـدلى : قال األصمعي 
  .ِمَن الّسقفِ 

  )7(»َألْمَنُع ِمْن ُأم ِقْرَفَة إنُه « و
ــة«فــإن أرادوا العــز والمنعــَة قــالوا : معيقــال األصــ ، »إنــُه ألمنــُع مــن أم قرَف

وهــي امــرأة مالــك بــن حذيفــة بــن بــدر، وكــاَن يعلــُق فــي بيتهــا خمســون ســيفًا كلهــم 
  .َمحرم لها

                                           
 .367: األمثال )1(
 .372: المصدر السابق )2(
: ، مجمــع األمثــال218: ، ســوائر األمثــال1/256: رة الفــاخرة، الــد371: المصــدر الســابق )3(

1/380.  
  .372: المصدر السابق )4(
  .367المصدر السابق ) 5(
  .363: المصدر السابق )6(
  .262: المصدر السابق )7(
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  )1(»اِك إنُه َلجْذٌل ِحكَ « : قولهم
ـــــه ـــــه ورأي ـــــذي يستشـــــفى بعقل ـــــرأي ال ـــــاب الرجـــــل الجـــــزل ال ـــــال . ورد فـــــي ب ق

  .»لِجْذُل ِحَكاكٍ  إنه«: األصمعي

ل ُقلٌب « : همقول ُه َلُحو2(»إن(  

قـــال معاويـــُة عنـــد . أي داٍه ُمْنكـــر، يحتـــاُل فـــي األمـــور ويقلُبهـــا ظهـــرًا لـــبطنٍ 
إنكـم لتقلبـون ُحـوًال ُقلبـًا، لـو ُوقـَي َهـْوَل المطلـِع : موتهِ، وُحَرُمُه يبكيَن حولُه ويقلبنه

هـو موضـُع : المطلـعُ : قال األصـمعي. غداً ويروى إن وقي الناَر  -أي القيامة  –
. اإلطــالِع مــن إشــراٍف إلــى انحــداٍر، َفَشــبه مــا أشــرَف عليــه مــن أمــِر اآلخــرِة بــذلكَ 

ِلي وينشـد: ُيقالُ : قال الفراء 3(رجٌل له ُحوَلٌة، وُحَوَلٌة، أي داٍه ومنكٍر، وكذلك ُحـو( :
  ):الطويل(

ــــــــــــــَولي َمــــــــــــــا أَرْدَت َأَراَدُه  ــــــــــــــًى ُح   فت
         

ـــاِرَف َمْحَرمـــا     ِمـــَن األمـــِر، إّال َأْن تَُق
  

  .كاَن األصمعي يعجَبُه هذا البيت: قيل
يِح «  :قولهم ُه َلَساِكُن الر4(»ِإن(  

، يقــاُل ذلــَك »إنــه لســاكُن الــريحِ «: يقــال: مــن أمثــال العــرب: قــال األصــمعي
  .للرُجِل الوادعِ 

  )5(» ِإنُه َلَشراٌب ِبَأْنُقعَ « : قولهم

أي أنـه معـاوٌد للَخيـِر » إنـه لشـراب بـأنقع«: قال أبو زيد واألصـمعي جميعـاً 

                                           
العـود الـذي يوضـع لإلبـل الجربـى فتحتـك إليـه، يقـول إنـه : الجذل. 103: المصدر السابق )1(

  .شفى اإلبل باحتكاكها إلى ذلك العوديستشفى برأيه كما تست
  ).حول(ل . 1/57: مجمع األمثال )2(
 .، دون عزو1/57: مجمع األمثال )3(

  .217: ألمالي، القالي.101:األمثال )4(
 ).نقع(ل . 152: فصل المقال )5(

5م –كتاب األمثال لألصمعي
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  .والشرِ 

  )1(»إِ نُه َلَواِقُع الطاِئِر « : قولهم

  .»إنه لواقُع الطائرِ «: ومن أمثالهم في صفة الحليم: قال األصمعي

  )2(»ُه َلَيْحِرُق َعلّي اَألرَم ِإن « : قولهم

  .يعني أصابَعهُ : قال األصمعي» علي األرمَ  هو َيَعض «ويروى 

  )3(»ني َألْربُأ ِبَك َعْن َكَذا إ« : قولهم

أْرَبـَأ لـي السـُبُع أي : وُيقـالُ : قـال. إنـي ألرَفعـَك عنـه: معناه: قال األصمعي
َباِء، وهو االرتفاُع والشرفُ  َأْشرَف وهو مأخوٌذ من الر .  

  )4(»ُلُوَنهُ َأْهُل الَقِتيِل يَ « : قولهم 

قــال األصــمعي مــن . ورد فــي بــاب عنايــة الرجــل بمــا لــه دون عنايــة غيــره 
  ).  أهُل القتيِل يلوَنهُ : (أمثالهم 

  )5(»َأْهوُن السْقِي التْشريُع «: قولهم

يضـرب هــذا المثــل للــذي ينـاُل حاجتَــُه مــن غيــِر . يعنـي أن يوردهــا الشــريعة
  .هذا قول األصمعي. عناٍء وال مشقةٍ 

  )6(»َأْهَوُن َهاِلٍك َعجوٌز في َعاِم َسَنةٍ «: قولهم

، مَثــٌل »أهــوُن هالــٍك عجــوٌز فــي عــام ســنةٍ «: ومــن أمثــالهم: قــال األصــمعي
                                           

  .217: األمالي، القالي. 151: األمثال )1(
  ).رمم(ل . 1/36: مجمع األمثال )2(
  .125: الفاخر )3(
 .197: األمثال) 4(

 . 240: المصدر السابق) 5(

 . 156: األمالي، القالي) 6(
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  .للشيِء ُيستخف بهالِكهِ 

  )1(»َأْوَرَدها َسعٌد َوَسْعٌد ُمْشَتِملُ «: قولهم

» أوردهـا سـعٌد وسـعٌد مشـتملُ «مـن أمثـالهم : قـال األصـمعي: قال أبو عبيـد
يعني أورَد إبَلـُه شـريعَة المـاِء، ولـم يورْدهـا علـى بئـٍر يحتـاُج فيـه إلـى االسـتقاِء لهـا 

 .فيتغنى فيها، ولكنه اشتمَل ِبكساِئِه وٕابُلُه في الوردِ 

  )2(»َأْوغُل ِمْن ُطَفيٍل « : قولهم

هـــو الـــذي يـــدخُل علـــى القـــوِم ِمـــْن غيـــِر أْن : َأن الطفيلـــي: زعـــم األصـــمعي
االسُم مشتٌق من الطَفِل، وهو إقبـاُل الليـِل علـى النهـاِر بظلمِتـِه وقـال  ُيْدعى، وهذا

  .الّظلمُة بعيِنَها: الطَفلُ : أبو عمرو

  )3(»َأيَنَما َأْذَهْب َألَق َسْعَدًا « : قولهم

كان غاضـَب : ، قال»أينما أذهْب ألَق سعداً «ومن أمثالهم : قال األصمعي
» أينما أذهب ألَق سـعداً «: اور في غيرهم فآذوه، فقالاألْضَبُط بُن ُقريع سعدًا، فج

  .                    أي قومًا ألقى منهم مثَل َما لقيُت من سعدٍ 
  )4(»َأْيهاَت َألوْت ِبِه الَعْنَقاُء «: قولهم 

أيهاَت ألوَت به العنقاُء المغرُب كأنهـا َداهيـُة : ومن أمثالهم: قال األصمعي
  .الصحاِح ألوْت به عنقاُء مغرٍب أي ذهَبْت ِبهِ  وفي. ولم يفسْر أصَلهُ 

*     *     *  

  )5(»َبِرَح الَخَفاءُ «: قولهم

                                           
 . 347: فصل المقال . 240: األمثال ) 1(

 . 370: سوائر ا�مثال) 2(

 . 134:ا�مالي ،القالي ) 3(

 ).لوى (ل ) 4(

 . 64:الفاخر ) 5(
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ــه َصــاَر مــن : معنــاه: قــال األصــمعي ظهــَر المكتــوُم، وهــو مــن البــراِح، كأن
: أجهَد األمُر إذا َظَهَر، والمعنـى: َبراِح األرِض، وهو ما ظهَر منها وارتفَع، ومثُله

  .جهاٍد من األرِض، وهو ما َغُلَط منها وارتفعَ  ساَر الشيُء في

  )1(»بالرفاِء والَبنينَ «: قولهم
َرَفْوُت الرجَل : يكون الرفاُء من الهدوء والسكون، من قولهم: قال األصمعي

  ):الطويل( )2(إذا َسكنته، وأنشد ألبي خراش
  َرَفـــــْوني وقـــــالوا يـــــا ُخوْيلـــــُد ال تُـــــَرْع 

              
 ُقلــــــُت وَأنكــــــرُت الوجــــــوَه هــــــُم ُهــــــمُ فَ   

  .يريُد سكُنوني

  )3(»ِبالسماِء والطاِرِق◌ِ «: قولهم

  ):الرجز: ()4(وأنشد ُيراُد بالّسماِء المطُر،: صمعيقال األ
  ــــــــــــــــــــِري ــــــــــــــــــــِري َمــــــــــــــــــــدُه َق َمــــــــــــــــــــد َق

             
    ِغـــــــب َســـــــماٍء فهـــــــو َضْحَضــــــــاِحيّ   

 :)الكامل: ()5(وقال النابغة

  قحواِن َغــــــــداَة ِغــــــــب َســــــــماِئِه كــــــــاأل
      

  َجفـــــــــــْت َأعاِليـــــــــــه وَأســـــــــــفَلُه َنـــــــــــِدي  

  )6(»َبْصَبصَن ِإذ ُحِديَن باَألْذَنابِ «: قولهم

                                           
 ).رفأ (ل.  83:فصل المقال .  13:الفاخر ) 1(

 . 3/1217: ين شرح أشعار الھذلي) 2(

 . 22: الفاخر ) 3(

  .  1/497: ديوان العجاج ) 4(

  ضحضاحي كأنه والھول عسكري     إذا يبارى وھو

 ماء فھو رقراقيـغب س ري     ـده قـاء قري مـم

 . 95:ديوان النابغة الذبياني ) 5(

 دردب«: ، مــن أمثــالهم فــي فــرار الجبــان، ومثلــه قــولهم)بصــبص(، ل 442: فصــل المقــال) 6(

 .»لما عضه الثقاف
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ـــُب : يقـــالُ » بصبصـــن إذ حـــديَن باألذنـــابِ «: قـــال األصـــمعي بصـــبَص الكل
  ):الرجز: ()1(والفحُل وغيرهما إذا َحرَك ذنَبه قال الراجز

  .َناِب ِإْذ ُحِديناَبْصَبصَن باَألذ

  )2(»َبعَد اللتيا والتي « : همقول

ــا والتــيّ : (فــإْن جــاَء بعــَد الّشــدِة قيــلَ : قــال األصــمعي تيَة ) بعــَد الليريــد الشــد
  .العظيمَة والصغيرةَ 

  )3(»بفالِن ُتْقَرُن الَصعَبةُ « : مقوله

َمن ناوأُه، الـذي قالـه  أي أنه ُيِذل ) ما تقَرُن بفالٍن الصعبةُ : ( قال أبو عبيد
وهــو الصــحيُح ال غيــَر، ) بُفــالٍن تُقــَرُن الصــعبةُ : (األصــمعي وغيــره فــي هــذا المثــل

ــــراُض بــــه وتــــَذل بتــــدبيِره كمــــا  وكــــذلك رواه األصــــمعي، أي أن صــــعاَب األمــــوِر ُت
  ):الطويل: ()4(قال

ــــٍة  ــــى ِلَعظيَم ــــْن َفًت ــــالوا َم ــــْوُم َق   ِإذا الَق
      

  ْدعى ولِكنــــــُه الَفتــــــىَفَمــــــا ُكّلهــــــُم ُيــــــ  
  

راِئرِ «  :قولهم 5(»َبْيَنُهم َداُء الض(  

  .ورد في باب فساد ذات البين و تأريث الشر في القوم
  ).بينهم داُء الضرائرِ (فإن كان شرًا دائمًا ال يكاد ينقطع قيل : قال األصمعي

  )1(»َنُهم ِعْطُر َمْنِشمَبيْ «  : قولهم

                                           
 .دون نسبة) بصبص (ل  )1(

  .256: األمثال )2(

  151: األمالي، القالي. 132:فصل المقال )3(

  .دون عزو. 133: فصل المقال )4(

  .354: األمثال )5(
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). بيـنهم عطـُر منشـم: (الشر العظيم قـولهم من أمثالهم في: قال األصمعي
اسـم امـرأٍة  -بكسـر الشـين  -منشـم : وقـال األصـمعي. [ُيَراُد ِبـِه الشـر العظـيمقال 

عطارٍة كاَنْت بمكَة وكاَنت خزاعُة وجـرهُم إذا أرادوا القتـاَل تطيبـوا مـن طيِبهـا، وٕاذا 
  .]من عطِر منشمِ  فكاَن يقاُل أشأمُ فعلوا ذلَك َكُثَرْت القتلى فيما بينهم 
*      *     *  

  )2(»َتجنَب َروَضًة وَأَحاَل َيْعدو « : قولهم

تـرَك : ، أي»تجّنب روضًة وأحاَل يعـدو«: ومن أمثالهم: قال األصمعي
ل ُتعــَرُض عليــه الكرامــُة فيختــار  يَق، ُيضــَرُب مــثًال للرُجــ الخصــَب واختــاَر الّضــ

  .الهوانَ 

  )3(»َوهي َباِخٌس  ْحَسُبها َحْمقاءَ تَ « : َ◌قولهم

قـال . ورد في باب الرجل يطيُل الّصمَت حتى ُيحسَب مغفًال وهو ذو نكراء
يريــــد تـــبخُس النــــاَس حقــــوَقهم أي ). [ تحســــبها حمقــــاَء وهـــي بــــاخٌس : (األصـــمعي

  ].تنقُصهم وتظلُمهم
  )4(»ُتْخِبُر َعْن َمجهوِلِه َمْرآُتهُ « : قولهم

أي إن مــا تــرى ). عـن مجهولــه مرآتـهتخبــُر : (مـن أمثــالهم: قـال األصــمعي
  .ِمْن ظاهِر حاِلِه ُينبئَك عما غاَب من أمِرهِ 

  )5(»َمْن َأْجرىِ مَن الَمائِة   َتَرَك الِخداعَ « : قولهم

                                                                                                    
  ).نشم(، ل 93/ 1: ، وما بين القوسين في مجمع األمثال355: المصدر السابق )1(

  .339: األمالي، القالي )2(

 ).بخس(، ل 168: ، وما بين القوسين زيادة في فصل المقال311: ثالاألم )3(

 .210: األمثال )4(
  .154: فصل المقال )5(
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قوله من أجرى من المائة، ُيريُد مائَة َغْلـَوٍة، والغلـوُة مـن موقـِف الراِمـي إلـى 
قـال  .ائـِة غلـوٍة فقـد كشـَف أمـَرُه ولـم يخـادعْ مسقِط سهِمِه، يريُد أّن َمْن أرسَل ِمْن م

: وأصـــُل ذلـــَك أن أحـــَد المخـــاطريِن فـــي غبـــراَء داحـــس قـــال لصـــاحبهِ : األصـــمعي
تـــرَك : تخــدعني؟ قــال: فالغايــُة مائـــٌة، قــال: نعــم، قــال: الغايــُة علــى حكمــي، قـــال

  .الخداَع َمْن أجرى ِمَن المائةِ 
   )1(»لراَحِة  ِ ى َأْنَقى ِمَن اَتَرْكُتُه َعلَ « : قولهم

قـال األصـمعي مـن أمثـالهم . باب اصطالم الدهِر النـاس بـالجوائح لألمـوال
  :في هذا قولهم

  .»تركتُه على أ َتْنَقى من الراحةِ « 

ـَدرِ « : وكذلك قولهم يعنـي َصـَدر الّنـاِس : قـال. »َتَركتُه َعَلـى ِمثـِل َلْيلـِة الص
  .من َحجهم

ْمَغةِ َتَركتُه عَ «: وكذلك قولهم ُه لم يبَق له شيٌء، : قال» َلى ِمْثِل َمْقَلِع الصومعناه أن
ْمَغ إذا ُقلَع ِمْن شجِرِه لم يبَق له ُعلَقٌة وال أثرُ  الص ألن.    

  )2(»َكَمَقص َقْرٍن  َتَركُتُهمْ «: قولهم
قال . أي استأصلتهم، وذلك أن أحد القرنين إذا تم وُقِطَع اآلخُر رأيَته قبيحاً 

  : )3(الشاعر
  ):   الوافر(

َفَأْضــــــــَحْت َداُرُهــــــــم َكَمَقــــــــص َقــــــــْرٍن  
        

ـــــــــــــارُ     َفـــــــــــــال َعـــــــــــــْيُن ُتَحـــــــــــــس وال إَث

القرن جبُل مطـٌل علـى عرفـات، : أي ال ترى أثرًا وال عينًا، وقال األصمعي
  ):الوافر(وأنشد 

  َوأْصبَح َعهدُه كَمقص َقْرنٍ 

                                           
 . 339:األمثال  )1(
  .وأصبح عهده كمقص قرن  :وفيه الشطر األول). قرن(، ل 144/ 1: مجمع األمثال )2(
  .دون عزو) قرن(ل  )3(
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  )1(»ِظلُه َكُه َتْرَك الظبِي َترَ «: قولهم
تركــُه َتــرَك الظْبــي (ومــن أمثــالهم فــي هجــِر الرجــِل صــاحَبُه : قــال أبــو عبيــد

  .وذلَك أنُه إذا َنَفَر ِمْن شيٍء لم يرجْع إليِه أبداً ) ِظلهُ 
ــْرَك ظبــٍي ِظــالً (نقــل أبــو علــي عــن أبــي زيــد  يريــُد كمــا اســتظَل ) ألْتُرَكنــَك َت

  .َظْبي بخمٍر ثم ترَكهُ 
في كتاِب األمثاِل لألصمعي، أن الظبّي إذا استظل بِظـٍل فنفـَرُه منـه  ورأيتُ 

  .منِفٌر أو أفزَعُه ُمْفِزٌع لم يعْد إليِه أبداً 

  )2(»َتَرَكُه َجْوَف ِحمارٍ « : قولهم

ترَكــُه لـيَس فيـه شــيٌء ُينتفـُع بـه، ألن الَحمــاَر ال ُيؤَكـُل مــن : قـال األصـمعي
  .بطِنِه شيءٌ 

   )3(»ْهَيَأ الَقْوُم َترَ « : قولهم

وذلك أن يضطرَب عليهم الرأُي فيقولوَن مرًة كذا ومـرًة كـذا : قال األصمعي
  )َقْد َتَرَهْيأَ (ويروى 

                ) 4(»َتْسَأَلِني ِبراَمَتيِن َسْلَجما « : قولهم

طيبــــة فلــــو قيــــل لّرجــــٍل مــــن أهــــِل رامــــَة إن أرضــــكم هــــذه : قــــال األصــــمعي
معانــدًة : فمــا حــداكم علــى ذلــَك؟ قــالَ : زرعناهــا ســلجمًا، قــالقــد  :، قــالزرعتموهــا

                                           
  .267: فصل المقال )1(

  ).عير(، تركته جوف حمار، ل 35/ 1: األمثال ، مجمع14: الفاخر )2(

  . 1/139:مجمع األمثال  )3(

  :المثل صدر بيت عجزه)  سلجم(، ل 340: فصل المقال )4(
  تسألني برامتين سلجم       لو أنها تطلب شيئًا أمما

  .هو المعروف باللفت: والسلجم
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  .والسلجُم هو البوسار بالفارسية) تسألِني برامتيِن سلجماً (لقوِل القائِل 

  )                                    1(»َتَطعْم َتْطَعْم « : قولهم
. »ْم َتْطَعـمْ َتَطعـ«من أمثالهم : قال األصمعي. ورد باب األمثال في الطعام

  .أي ُذْق الطعاَم فإنُه يدعوَك إلى شهوِتهِ 

  )2(»َتَعايَر ُفالٌن «: قولهم
تعـايَر بنـو فُـالِن إذا تـذاكروا : أصـُل ذلـَك فـي السـباِب، يقـال:قال األصمعي

تعــــايَر مــــن العيــــارِة، وأصــــلهُا مــــن االنفــــالِت، وتخليــــِة : العــــاَر بيــــنهم، وقــــال غيــــرهُ 
  .عن الشيِء وهو مأخوٌذ ِمْن َعارِت الدابُة تعيُر إذا انفلَتتْ اإلنساِن ال ُيردُع 

َش للدواِء «: قولهم 3(»َتَوح(  

الجــوُع، وقــد ُأْوَحــَش القــوُم إذا فنــى : معنــاه َتَجــوع والــوحُش : قــال األصــمعي
  ):الرجز: ()4(زاُدهم، قاَل الشاعُر يصُف عياَلهُ 

  َقـــــــْد َأَكلـــــــوا الـــــــَوْحَش َفَلـــــــْم يشـــــــِبْعُهم 
          

  وَشــــــــــِربوا الَمــــــــــاَء َفطــــــــــاَل ُشــــــــــرُبهم  

  .أي لم يجدوا َمأكًال غيَر الجوعِ 
 *      *    *  

َبيِقِ◌ على ُأَرْيق َجاَء بأُ « : قولهم الر 5(.»م(  
وجــاء بإحــدى بنــات ) جــاء بــُأم الربيــق علــى ُأَرْيــقٍ : (ويقــال: قــال األصــمعي

: ن أســماِء الــدواهي، وقــولهم علــى ُأَريــقٍ ُأم الربيــِق مــ. َطَبــٍق، وأصــُلها ِمــن الحيــاتِ 
  :قال األصمعي

                                           
 .531: ، كتاب المثلين394: األمثال) 1(
  ).عير(، ل 18: الفاخر )2(
  .57: الفاخر )3(
  .دون عزو 58: الفاخر )4(

 .أم الربيق من أسماء الحرب والشدائد) ربق(، ل 477: فصل المقال )5(
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جـاَء بـُأم الربيـِقِ◌ : َتْزُعُم العُرب أن َرُجًال رأى الغوَل علـى جمـٍل أْوَرَق فقـال
  .على ُأَريق

الِل ابُن السَبْهَلِل َجاَء بِ « : قولهم 1(»الض(  
  .ي غيِر شيءٍ جاء الرجُل يمشي َسَبْهَلًال، إذا جاَء وذهَب ف: قال األصمعي

إنــي ألكــرُه أْن أرى أحــَدُكم َســَبْهَلًال ال فــي عمــِل دنيــا وال ): رض(قــال عمــر 
  .في عمِل آخرة

  )2(»ِبالدَاِهيِة الدْهياِء  َجاَء ُفالنٌ « : قولهم

جاَء فالُن : (من أمثالهم في الداهية يأتي بها جانيها قولهم: قال األصمعي
  ).بالداهيِة الدهياءِ 

ِقِم الرقماءِ َجاَء بال(و ْعراءَ (و) راهية الشاء(و) كذلك الدباهيُة الزالد.(  

  )3(»َجاَء فالٌن بالطالِطَلِة « : قولهم
) َجــاَء فـالُن بالطالطلــةِ : (ومــن أمثـالهم فــي الـدواهي قـولهم: قـال األصـمعي

ــئيلِ (و) بــأِم َحَبــْوكرى(و (و) بالض بــالَخْنفقيِق◌ِ (و) بالَفليقــةِ (و) بــالِفْلِق◌ِ (و) بــاَألَزب (
  ).بالناِدي(و) بالِنْئِطلِ (و) بالدهاِريسِ (و

  )4(»اَء فالٌن وفي َرأِسِه ُخَطٌة جَ « : قولهم

جــاَء فــالٌن وفــي (مــن أمثــالهم فــي االعتــزام علــى الحاجــة : قــال األصــمعي
  .إذا جاء وفي رأسه خطة وقد عزم عليها). رأسِه ِخطةٌ 

                                           
  ).سبهلل(، ل 172/ 1: مجمع األمثال )1(
  .347: األمثال )2(
  .350: المصدر السابق )3(
  ).خطط(ل  )4(
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  )1(»ِه ْذَرَويْ َجاَء فالٌن َيْنُفُض مِ « : قولهم

  .أي يتوعُد ويتهددُ » جاَء فالٌن ينفُض مذرويهِ « من أمثالهم : قال األصمعي

  )2(»َجاَءْت َجَناُدُعه « : قولهم
أي حـوادُث الـدهِر وأوائـُل ). جاَءْت جنادُعهُ : (ومن أمثالهم: قال األصمعي

  .شرهِ 

  )3(»نا ِبُطرَفٍة وبشيٍء َطِريٍف َجاءَ « : قولهم

معناه جاءنـا بالشـيء محـدثًا لـم يكـْن عنـَدنا، وأحـدَث مـا لـم : صمعيقال األ
وهــو مــأخوٌذ مــن الطــرِف والطــاِرِف، وهــو مــا اســتطرفَته لنفِســَك واســتحدثَته . نعرْفــهُ 

مــا كــاَن عنــَد الرجــِل ممــا ورثَــه عــن آباِئــِه، وقــال : والتليــُد والتالــدُ . مــن مــاٍل تكتســُبه
  ):الطويل: ()4(مالك بن الريب

ــــٍف َوَتالــــٍد وأَ  ــــاِلي ِمــــْن َطِري   ْصــــَبَح َم
    

 ِلَغْيــِري َوَكـــاَن الَمـــاُل ِبـــاَألْمِس َماليـــا  
  

: ومــــن أمثــــالهم فــــي كثــــرِة الَمــــاِل يــــأتي ِبــــِه الرجــــُل قــــولهم: قــــال األصــــمعي
) موالر مَجاَءهم بالط.(  

  )5(»ِة َأِبيهْم َجاُءوا َعَلى َبْكرَ « : قولهم

  .جاءوا على طريقة واحدة: معناه: قال األصمعي

                                           
  .449: ، فصل المقال323: األمثال )1(
  .335: األمثال )2(
  ).طرف(، ل 132: الفاخر )3(
محمـد علـي البجــاوي : أبـو زيــد محمـد بـن الخطـاب القرشــي، تحقيـق: جمهـرة أشـعار العـرب )4(

  .765/ 20م  1967، دار نهضة مصر، القاهرة، 1ط
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، تحقيــق، عبــد الســالم محمــد هــارون، دار : خزانــة األدب

 .205/  2/ م 1967 الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،

  ).بكر(، ل 25: الفاخر )5(
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  )1(»ُفالٌن َعْن َخْيِط َرقبِتِه  َجاَحَش « : قولهم

: قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب حــذر اإلنســان علــى نفســه ومدافعتــه عنهــا
ــهِ «يقــال فــي مثــل هــذا  ــَع عــن دِمــهِ » جــاحَش فــالٌن عــن َخــْيِط رقبِت وخــيُط . أي داَف

  .ُنخاُعهُ : رقبِتهِ 

)2(»ُه َجَدَع اُهللا َمَساِمعَ « : قولهم  

القطــــُع، : ومعنــــاه. »جــــدَع اُهللا مســــامَعهُ «ومــــن دعــــائهم : قــــال األصــــمعي
  .يريدوَن األذنين

لياَنَة َجذَها جَ « : قولهم الَعْيِر الص 3(»ذ(  

َجـذها « من أمثـالهم فـي اليمـيِن الغمـوِس يحلـُف بهـا الرجـلُ : قال األصمعي
ـليانَة مـن أصـِلها إذا اتَعاَهـاوذلك أن العيَر رُ . »جذ العيِر الصليانةَ  ما اقتلـَع الصب .

  فكذلك ِفعُل هذا في يمينِه،: يقول
إن اليمـيَن الَغمـوَس تَـذُر «وفـي الحـديث . أسرَع في الحلِف ولم يتتعتـْع فيهـا

  .، أي تفنيهم»)4(الدياَر َبالقَع ِمْن َأْهِلها
اٍر « : قولهم 5(»َجَزاِني َجَزاَء ِسِنم(  

وسـنّماُر إنسـاٌن كـان . »جزانـي جـزاَء سـنّمارٍ «: من أمثـالهم: صمعيقال األ

                                           
  .221: األمثال )1(

  .77: المصدر السابق )2(

  .89: المصدر السابق )3(

محمـــود الطنـــاحي، القـــاهرة، : د: ابـــن األثيـــر، تحقيـــق: النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث واألثـــر )4(
1963 .3/386. 

  .151: األمالي، القالي )5(
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عِمَل ُأُطمًا لـبعِض الملـوِك فقـال لـه إْن ُنـِزَع هـذا الحجـُر تَـداعى بنـاُؤَك، فـأمَر ِبـِه، 
ُيضرُب مثًال للرجِل ُيحِسـُن فُيجـَزى . فُرِمَي ِمْن فوِق اُألُطِم، لئال يعلم به أحٌد غيره

  ):الطويل(وأنشد األصمعي بإحساِنِه ُسوءًا، 
  جزاُء ِسِنّمار بما كاَن َيعمل

  )1(»َجَعْلُتُه ُنْصَب َعْيَني   «: قولهم

: ومـــن أمثـــالهم فـــي الحاجـــة يتحمُلهـــا الُمَعنـــى بهـــا قـــولهم: قـــال األصـــمعي
) لم أجعْلها بظهرِ (وكذلك ) جعلتُه ُنْصَب َعْيني.(  

  )2(»َجَمْشُت ُفالَناً « : قولهم

: أصـُل ذلـَك أنهـم كـانوا يقولـون: قـال األصـمعي. اد بـه المـزاحوالتجميش يـر 
ــاٌش  هــو ممــا وضــَع و : أي يطلــُب الِحــَر الجمــيَش، وهــو المحلــوُق، قــال: فــالٌن َجم

  ):المتقارب: ()3(غيَر موضِعِه، وأنشد
ـــــــــــــــــٍب  ـــــــــــــــــذيِك ذا َزْرَن ـــــــــــــــــَت ِبَفْخ   َوَلْي

           
  َجِميَشــــــــــــــــــــــًا ُيــــــــــــــــــــــَركُن لَلْفيشــــــــــــــــــــــلِ   

*       *     *  
  )4(»َحاَبْيُت ُفالَناً « : قولهم

  ):الطويل: ()1(قال زهير. معناه َخَصْصُتُه بالميل: قال األصمعي

                                           
  .253: األمثال )1(

  ).جمش(، ل 116 :الفاخر )2(

أبــو علــي بــن اســماعيل بــن القاســم القــالي، الهيئــة المصــرية العامــة : ذيــل األمــالي والنــوادر )3(
  :من بني مازن....نسب البيت إلى أوفى بن مطير 103، 1976للكتاب، 

  وليت بحقويَك ذا َزْرَنٍب     جميشًا ُيَركُل بالفيشلِ 

  .160: الفاخر )4(
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  ُأَحــــــاِبي ِبــــــِه َمْيتــــــًا ِبْنخــــــٍل وَأْبَتِغــــــي
           

ــــــــلُ    ــــــــذي َأنــــــــا َقاِئ  وَداَدَك بــــــــالَقْوِل ال

أي أخــــص بهــــذا القــــول، وأظنــــه مــــأخوذًا مــــن الَحْبــــَوِة، وهــــو مــــا ُخــــص بــــه 
معنى حابيُت أي ملُت إلـى الرجـِل واتصـلُت بـه وهـو : ويقال. إلنساُن من العطيةِ ا

ـــــحاِب، وهـــــو َمـــــ 2(ا َدنـــــا بعِضـــــِه إلـــــى بعـــــٍض، قـــــال أوسمــــأخوٌذ مـــــن َحِبـــــي الس( :
  ):الطويل(

ـــــــــاًال كـــــــــأن اهِتـــــــــَزاَزُه   وَأبـــــــــيَض َعس
    

  َتألُلـــــــــُؤ َبـــــــــْرٍق فـــــــــي َحِبـــــــــّي َتكلـــــــــال  

  )3(»ٍن ُيفَتُل َحبُل ُفال «  : ولهمق

إذا » َحبــُل ُفــالٍن ُيفتــلُ «: مــن أمثــال العــرب: قــال األصــمعي: قـال أبــو علــي
  .كاَن مقبالً 

  )4(»َحْبُلِك َعَلى َغاِرِبَك « : مقوله

أعلـى السـَنام، : والغـاربُ . معناه أمُرِك إليِك اعملي ماشـئتِ : قال األصمعي
  .َك يذهُب حيُث شاءَ فإذا ُأهمَل البعيُر ُجعَل حبُله على سناِمِه وُتر 

وكــاَن أهــُل الجاهليــِة . أنــِت ُمَخلــى كهــذا البعيــر ال ُيمنــُع مــن شــيءٍ : فيقــول
  ):الطويل: ()5(قال النمر بن تولب. يطلقوَن بهذه الكلمةِ 

                                                                                                    
، 2فخــر الــدين قبــاوة ط . د: ى، صــنعة األعلــم الشــنتمري، تحقيــقشـعر زهيــر بــن أبــي ســلم )1(

  .267. 1973هـ، م 1393دار القلم العربي، حلب، 
 .إخاَءك بالقول الذي أنا قائلحابي به ميتًا بنخل وأبتغي      أ

  . 84: ديوان أوس بن حجر )2(
 .ي حبي تكلالـأن غراره       تأللؤ برق فـوأبيض هنديًا ك

  .330: ، القالياألمالي )3(

  ).غرب(، ل 26: الفاخر )4(

  . 97.ت. نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، د. د: شعر النمرين تولب، صنعة )5(
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ــــا َعَصــــْيُت الَعــــاِذِليَن وَلــــْم ُأِطــــعْ  َفلم  
       

  َمَقـــاَلَتُهم َأْلَقـــوا َعَلـــى َغـــاِرِبي َحْبلـــي  

  )1(.»ى َأْشِفَي َقَرِميَحت « : قولهم

هــو َقــِرٌم إلــى : ويقــال: َأْصــُل الَقــَرِم شــدُة َشــْهوِة اللحــِم، قــال: قــال األصــمعي
اللحـــِم وجـــائٌع إلـــى الخبـــِز، وعطشـــاٌن إلـــى المـــاِء، وعيمـــاٌن إلـــى اللـــبِن، وقطـــٌم إلـــى 

  ):الطويل: ()2(النكاِح، وظمآٌن إلى الشراِب وٕالى الماِء أيضًا، وأنشد للحطيئة
ـــــا َتَرْكَتـــــهُ  َســـــَقوا َجـــــاَرَك الَعْيمـــــاَن لم  

      
ــــَراِب َمَشــــاِفُره   ــــَص َعــــْن َبــــرِد الشوَقل 

  ):مجزؤ الكامل: ()3(وأنشد في صفة ناقة
  َوْجَنـــــــــــــــاًء ِذْعِلـــــــــــــــَبِ◌ٍة ُمـــــــــــــــَذكَرِ◌ٍة 

          
 َزياَفـــــــــــــــــــِةٍ◌ بالرْحـــــــــــــــــــِل كـــــــــــــــــــالَقِطمِ   

  )4(.»ُفوِقهِ  َحتى َيْرِجَع السْهُم َعَلى« : قولهم

ومـن : قـال األصـمعي. ورد في باب األمثال في ترك اللقاء ودهوره وأزمنته
ومعنـاه أنـُه ال يرجـُع علـى فوِقـِه أبـدًا، ). حتى يرجَع السهُم علـى فوقـهِ : (هذا قولهم

  .إنما مضاُؤه ُقُدمًا أبداً 
  )5(»محزم بردهالحر األول َصَحبُه الشر ما َصَحَب « : قولهم

ر األصمعي في خبره أن محزمًا كان صهرًا لبنـي سـعد بـن مالـك، فكـان ذك
                                                                                                    

  ولما عصيت العاذلين ولم أَُبْل          مالمتهم ألقوا على غاربي حبلي
هــ،  1405، مكتبـة النهضـة العربيـة، 2نـوري حمـودي القيسـي، ط. د: شعراء إسـالميون -

 .برواية الديوان 375. م 1984

وقلـص عـن بـرد ...    لمـا جفوتـه.. وفيه رواية البيـت 614: ، كتاب المثلين135: الفاخر )1(
  .السقاء مشافرة

  ،          184: ديوان الحطيئة )2(
 وقلص عن برد الشراب مشافرة جارك العيمان لما تركته         قروا 

 .مختالة: الناقة السريعة، زيافة :الذعلبة. 135: الفاخر )3(

  .383: األمثال )4(

  .653: كتاب المثلين )5(
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إذا حضرت جنازة أحدهم حضرها في برد له ال يعدوه دهرًا طـويًال فكـانوا إذا دعـا 
فلمــا بلغــه ). أصــبحك المكــروه مــا صــبح محــزم بــرده: (بعضــهم علــى بعــض قــالوا

نحــس بــه عنــد ألبــردي تعيــب حتــى أُ : ... للــذي قــال ذلــك إنهــا التطيــر: ذلــك قــال
  ُمالئكم وَتحُضر ببرٍد وال َنميُس بين الحّي؟

  ):الطويل: (وتدنقش بعينه في مشيته ثم أنشأ يقول
  َأَمــــاِل ابــــِن ســــعٍد فــــيَم ِنلــــُتم محزَمــــا 

           
  علـــى حيـــٍف مـــنكم حـــداٍب ُظهوُرهـــا  

 مــــوُت َأطواُرهــــاإلــــى ِجيفــــٍة ِمــــْنُكم تَ     َلُكــم ِعنــدي الُعتبــي بــَأْن ال َتروَنِنــي

 ِلَمــاِل ابــِن َســعٍد َنْعُشــها وَسِ◌ريُرهــا    ولـن َيَرِنــي َربــي علـى َظْهــِر ِمْنَكِبــي

  )1(»ُحر انَتَصرَ «  :  قولهم

، ُيضــرُب مــثًال للرُجــِل »حــٌر انتصــرَ «: ومــن أمثــال العــرب: قــال األصــمعي
  .ُيظَلم فَينتِقم

  )2(»ّرٌة َتْحَت ِقرة حِ « : قولهم

، ُيضـــَرُب مـــثًال لألمـــِر يظهـــُر »ِحـــرٌة تحـــَت ِقـــرةٍ «: ويقـــال: صـــمعيقـــال األ
  .الِحّرُة حرارُة العطِش، والِقّرُة البردُ : قال أبو علي. وتحَتُه أمٌر خفٌي غيره

  )3(»َحرَك ِخَشاَشُه « : قولهم

  .إذا عِمَل َما ُيؤذيهُ » حّرَك ِخشاَشهُ «: ومن أمثالهم: قال األصمعي
  )4 (»َيصيُدَك ال الَجَوادُ  لَحرْيُص ا« : قولهم

يقــول إن . »الحــريُص يصــيُدَك ال الجــوادُ « : ومــن أمثــالهم: قــال األصــمعي
                                           

  .194: األمالي، القالي )1(
  .172: المصدر السابق )2(
  .212: المصدر السابق )3(
  .253: األمثال)4(
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ــَك هــو الــذي يقــوُم لــَك بهــا، ال القــوي عليهــا وال  الــذي لــه هــوى وحــرٌص فــي حاجِت
  .هوًى له فيكَ 

  )1(»الُحْزُق ُشؤٌم « : قولهم

، ُيـــراُد بـــه أن » الُحـــزُق شـــؤمٌ « : مـــن أمثـــال العـــرب يقـــال: قـــال األصـــمعي
فُق ُيمنٌ «: ويقال. الرُجَل إذا َحُزَق في أمٍر دَخَل عليه ُشؤُمهُ  وهو ِخالفه» الر.  

  )2(»الُحْسُن َأَحْمرُ « : قولهم

إنما يعنـي أنـُه » الحسُن أحمرُ «: قال األصمعي من أمثالهم: قال أبو عبيد
ِه فـي الَحمـِل علـى الَبـَدِن والَمـاِل، َمْن أراَد الُحْسَن والجماَل َصـَبَر علـى أذاه ومشـقتِ 

  .وذلَك لقولهم الموُت أحمرُ 

  )3(»َحَكَم اُهللا َبْيَنَنا« : همقول

قــال  ومنــه ُســمَيْت  َأْصــُل الحكومــة َرد الرُجــِل عــن الّظلــِم،: قــال األصــمعي
  ):الرمل: ()4(ومنه قول لبيد . َحَكمُة اللَجاِم ألنها َترد    الدابةَ 

ــــــــــمَ  ــــــــــي َعــــــــــْن َعْوَراِتهــــــــــا  َأْحَك   الِجْنِث
                

ــــــــــــِرَه َصــــــــــــلّ    ــــــــــــل ِحْربــــــــــــاٍء ِإذا ُأْك   ُك
الّســــيُف، أي رد الســــيُف عــــن عــــوراِت الــــدرِع، وهــــي : والجنثــــي . يصــــف درعــــاً 

  .فروُجها والخَلُل الذي فيها، كل حرباٍء أراَد المسماَر الذي ُتسمُر ِبِه الَحَلقُ 
  )5(»َحاِلئٌة َعْن ُكوِعَها َحَألتْ « : قولهم

: وأصـله أن تحـَأل المـرأُة عـن األديـِم وهـو نـزُع ِتحلِئـِه يعنــى: قـال األصـمعي
                                           

  .217: األمالي، القالي )1(
 .187: األمالي، القالي). حمر(، ل 344: فصل المقال )2(

  ).حكم(، ل 139: الفاخر )3(
 .192: شرح ديوان لبيد )4(

  .221: األمثال )5(

6م –كتاب األمثال لألصمعي
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  .باطَنُه، فإْن هي َرُفقْت َسِلمْت، وٕان َخُرَقْت َأخطَأْت َفَقطَعْت بالشفرِة ُكوَعها

  )1(» َحَلَب الدْهَر أْشُطَرهُ « : قولهم

ــُه اســتخرَج ِدرَة أتَــْت عليــه كــل حــ: قــال األصــمعي ة ورَخــاِء، كأناٍل مــن شــد
  ):البسيط: ()2(»الدْهِر في كل حاالِتِه، وأنشد للقيط بن يعمر اإليادي

  َمـــا انَفـــك َيْحُلـــُب َدر الـــدهِر َأْشـــُطَره 
               

  يكــــــــــــوُن ُمتِبعــــــــــــًا َطــــــــــــْوَرًا وُمتبعــــــــــــا  

  )3(»الُحّمى َأْضَرَعْتِني َلكَ «: مقوله

الُحمى أضـرَعْتِني «: ومن أمثالهم في الذِل بعَد العّز قولهم: قال األصمعي
  .إذا ذل للحاجِة لتنزَل به» لكَ 

  )4(»َحِمَي الَوطيُس « : قولهم

َرٌة، فـإذا َحِمَيـْت لـم ُيْمِكـُن أحـدًا : الـوطيُس : قال األصمعي وغيره حجـارٌة مـَدو
ُرفعـْت ) ص(ويـروى أن النبـي . إذا اشتد أْن يطأ عليها، فُيضرُب ذلك مثًال لألمِر 

  ).حمى الوطيس(له األرض يوَم مْؤَتة فرأى ُمْعَترَك القوِم، فقال 
  )5(»َحن ِقْدٌح َلْيَس ِمْنها«: مقوله

                                           
  ).شطر(، ل 130: الفاخر )1(

مصطفى السـقا، عـالم الكتـب، : عبد اهللا بن عبد العزيز البكري، تحقيق: معجم ما استعجم )2(
  .74/ 1. ت. بيروت، د

اعـة علي السباعي وآخرون، مؤسسة جمـال للطب: أبو الفرج األصفهاني، تحقيق: األغاني

  .357/ 22والنشر، بيروت، لبنان، 

  ].الُحمى أضرعتني إليك[، ورواية األمالي 315: األمالي، القالي. 119: األمثال )3(

  ).وطس(، ل 139: الفاخر )4(

  .194: األمالي، القالي. 285: األمثال )5(
يضرب للرجل ينتمي إلى نسب ليس منـه أو يـدعي مـا ) حنن(، ل 401: فصل المقال -

  .ه في شيء، والقدح بالكسر أحد سهام الميسرليس من
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هـذا المثـل يـروى عـن عمـر ) َحن ِقْدٌح َلـْيَس منهـا(من أمثالهم : قال األصمعي
لمـا أمـر بقتـل عقبـة بـن أبـي ) ص(ِهللا وذلك َأن رسوَل ا. أنه قاله) رض(بن الخطاب 

، )َحــن ِقــْدٌح َلــْيَس منهــا: (أُأقتــُل مــن بــين قــريش؟ فقــال عمــر بــن الخطــاب: معــيٍط قــال
وذكـر الكلبـي أن أميـة ). 1(وهل أنـت إال يهـودي مـن صـفورية): ص(فقال رسول اهللا 

للخـم مـن  بن عبد شمس خرج إلى الشام وأقام بها عشر سنين فوقع على َأَمـٍة يهوديـةٍ 
فولدت له ذكوانـا، فاسـتلحقه أميـة وكّنـاه أبـا عمـرو فهـو ) ُترني(أهل صفورية يقال لها 

  .فال أدري أقاَله ُمبتدئًا أم قيل قبل؟. أبو أبي ُمعيط

  )2(»َحياَك َمْن َخال ُفوهُ « : همقول
ومــن : قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب قلــة عنايــة الرجــل واهتمامــه بشــأن صــاحبه

وأصـله . قال ذلـك أبـو زيـد و األصـمعي). َحياَك من خال فوه: (قلِة االهتمامِ أمثالهم في 
  .أن رجًال ُسِلَم عليه وهو يأكل فلم يرد السالَم فلما فرَغ قاَل هذه المقالة

  )3(»ُث ال َيضُع الراِقي َأنَفُه َحي« : قولهم

ذلـَك األمـر  ، يـراد أن »حيـُث ال يضـُع الراقـي أنَفـهُ «: ويقال: قال األصمعي
ال ُيقــَرب وال ُيــدانى منــه، وكــأنهُم يــروَن أن أصــَل ذلــك أّن ملســوعًا ُلِســُع فــي اســِته 

  .فلم يقدر الراقي أن ُيَقرَب أنَفه مما هناكَ 
*      *      *  

  )4(»َخاَتْلَتُه « : قولهم

 المخاتلُة المشي للصيد قليًال قليًال في ُخْفيةٍ : قال األصمعي وابن األعرابي

                                           
  .م1957هـ 1376معجم البلدان أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي، دار صادر، بيروت،  )1(

  .كورة بلدة من نواحي األردن بالشام وهي قرب طبرية. 414/ 3
  .283: األمثال )2(
  .151: األمالي، القالي )3(

  ).ختل(ل  102الفاخر  )4(



 
 -82 -

ــَي علــى صــاحِبِه، وأنشــد  َي وُعممــا ُور لــئال ُيْســمُع ِحَســًا ثــم صــاَر كــذلك فــي كــل
  ):الوافر()1(:األصمعي

  َحَنْتِنـــــــــي َحاِنيـــــــــاُت الـــــــــدْهِر حتـــــــــى 
         

  كـــــــــــــَأني َخاِتـــــــــــــٌل َيـــــــــــــدنو ِلَصـــــــــــــيدِ   
ـيِد، وأنشـدني اليمـامي  أي قد كبرُت فمشيي ضعيٌف كما يمشي ُمخاِتـٌل للص

  ):الطويل: ()2(هلنفس
ــــــــهُ    َكَرْجعــــــــِة َأْنفــــــــاِس الَحبيــــــــِب لَثْمُت

           
ــــــٍب ُيَخاِتلُــــــهْ    ــــــْيٍن ِمــــــْن َرقي ــــــِة َع   ِبَغْفَل

  .أي يتغفله

  )3(»وَكَذا ولوِبُقرَطي َماِرِيَة ُخْذ َكَذا « : قولهم

: قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب الجــد فــي طلــِب الحاجــِة وتــرِك التفــريِط فيهــا
  .»خْذ كذا وكذا ولو ِبُقرَطي َماِرِيةَ  «  : قولهم ومن أمثالهم

  )4(»ْذ َما َيْقَطُع الَبْطَحاَء خُ « : قولهم

: ل األصـــمعيقـــا. ورد فـــي بـــاب قناعـــة الرجـــل بـــبعض حاجتـــه دون بعـــض
خْذ : وأصُلُه في الماشيِة، يقول. »َما َيْقَطُع البطحاءَ  خْذ «  .ومن أمثالهم في هذا

خـْذ مـن األمـِر َمـا : ومعنـاه. بقيِة النفِس َمـا يقطـُع البطحـاءَ منها ما كاَن عنَده ِمْن 
  .تماَسَك إذا كاَن فيه أدنى ِمَساك

  )5(»ِمَن الرْضَفِة َما َعلْيها ُخْذ « : قولهم

: قـال األصـمعي. ورد في باب االغتنام ألخذ الشيء من البخيل وٕان كان نـزراً 
                                           

 نسب البيت إلى أبي الطمحان القيني. 124/ 11ساسي، /ط : األغاني )1(

 .لم أهتد لهذا البيت في غير هذا الموضع )2(

  .232: الفاخر )3(

  .237المصدر السابق )4(

  .311: المصدر السابق )5(
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إن تركــَك ذلــَك ال ينفــع، : يقــول. »هــاُخــْذ مــن الرْضــَفِة مــا علي« مــن أمثــالهم فــي هــذا 
  .فخْذهُ وٕاْن كاَن رمادًا أو جمرًا، فكذلك البخيل اغتنْم َما وجدَت منه

   )1(»َخَرْجنا نَتَنزُه « : قولهم

التباعُد من المياِه والبساتين، ومنه فالٌن ُيَنـزُه نفَسـه : النْزَهةُ : قال األصمعي
  .عن كذا أي يباِعُدها عنه

  )2(»َخْرَقاُء َعياَبةٌ « : قولهم

ومـــن أمثـــالهم فـــي : قـــال األصـــمعي. ورد فـــي بـــاب الرجـــل األحمـــق المـــائق
  .أي أنُه أحمٌق، ومع هذا يعيُب غيَره» َخرقاُء َعياَبةٌ «: األحمق قولهم

  )3(»َخْرَقاُء َوَجَدْت ُصوَفًا «  :قولهم

للرُجــــِل  ، ُيضــــرُب مــــثالً »خرقــــاُء وجــــدْت صــــوفاً «: ويقــــال: قــــال األصــــمعي
  .الُمفسِد يقُع في يِدِه ماٌل فيعيُث فيه

  )4(»َخَضَع َلهُ « : قولهم

أصُل الخضوع َتْدلية الرأِس للنازلِة تنزُل باإلنسـاِن : أي ّذل، قال األصمعي
  .فُيَنِكُس لها

، قــال مـتّمٌم بــن يقـال مـن ذلــك َظْبـٌي أَخَضـُع ألنــُه ُيطـأطيُء رأَســه فـي َعـْدِوهِ 

                                           
  ).نزه(، ل 116: الفاخر )1(

 349:األمالي، القالي. 125: األمثال )2(

  .143: األمالي، القالي )3(

  .الذين يترصدون الفرس ليصيحوا به: الجوالب). خضع(، ل 117الفاخر  )4(



 
 -84 -

  ):الكامل: ()1(فرساً نويرة يصف 
ـــــــــــِب َجاِنئـــــــــــًا    َفكأنـــــــــــُه َفـــــــــــوَق الَجَواِل

      
  ِرْئــــــٌم ُتضـــــــاِيِ◌ُقه ِكـــــــَالٌب َأْخَضـــــــعُ   

  )2(»َخَطَر ِبَبالي« : قولهم

الفكرُة، : والبالُ . َخَطر َضَرَب، وهو من َخْطِر البعيِر بذنِبهِ : قال األصمعي
ــــُرهُ  ــــي: وقــــال غي ــــُم، أي كــــاَن مــــن َهمــــاُل اله ــــا قــــولهم. الب ــــاِل، قــــال : وأم ــــاعُم الَب ن
  .الَباُل المعيشةُ : الحاُل، وقال غيره: الَبالُ : األصمعي

  )3(»َسبيَل َمْن َوَهى ِسَقاُؤهُ  َخل « : قولهم

، أي إذا تــرَك »َخــل َســبيَل َمــْن َوهــى ِســَقاُؤهُ «ومــن أمثــالهم : قــال األصــمعي
  .ُصْحبَتَك ولم يستقْم لَك فدْعه وازَهْد عنه

ب « : مقوله ِه َدَرَج الض4(»َخل(  

  .، أي خله يذهُب حيُث شاءَ »خّلِه دَرَج الّضب «: ويقال: قال األصمعي

  )5(»َخْيَر َحاِلبْيِك َتْنَطحينَ « : قولهم

قـال . ورد في باب الخطأ في مكافأة المحسن باإلساءة والمسيء باإلحسـان
  .»ِك َتْنَطحينَ َخْيَر حاِلبيْ « : في هذا قولهم: أمثالهم:األصمعي

  )1(»َخْيُر الِفْقِه َما َحاَضْرَت ِبهِ « : قولهم
                                           

ابتسـام مرهـون الصـفار، مطبعـة اإلرشـاد، بغـداد، : ديوانا مالك ومـتمم ابنـي نـويرة اليربـوعي )1(
    97م  1968

 .وكأنه فوق الجوالق جائنا     رئم تضايقه كالب أخضع

  ).خطر(، ل 115: الفاخر )2(

  . 162: ، فصل المقال414/ 1: جمهرة األمثال ،264: لياألمالي، القا) 3(

 . 156:األمالي ) 4(

 . 295:األمثال ) 5(
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يراُد . »َخْيُر الِفْقه ما حاَضْرَت به«: ومن أمثالهم في الفهم: قال األصمعي
ومعنـــاه هـــا هنـــا : بــه أن خيـــَر األمـــوِر َمـــا جـــاَءَك عنـــَد موضـــِع الحاجـــِة إليـــه، قـــال

  .الفطنُة والفهمُ 

  )2(»في َأهٍل وَمالٍ  َخْيَر َما ُرد « : قولهم

أي جعــل اهللا مــا جئــَت بــه . يقــال فــي هــذا للقــادم مــن ســفر: قــال األصــمعي
  .خيَر َما رجَع به الغائبُ 

  )3(»الَخْيُل َتْجِري َعَلى َمَساويها« : قولهم

يـراد بهـذا المثـل أن الرُجـَل ربمـا اسـُتْمِتَع بـه وفيـه الخصـاُل : قال األصـمعي
  .المكروهةُ 

 *      *     *  

ُه الثَقافُ َدرْ « : قولهم  ا َعض4(»َدَب لم(  

ومنـــه : قـــال األصـــمعي. ورد فـــي بـــاب فـــرار الجبـــان وخضـــوعه واســـتكانته
ُه الثقافُ « : قولهم ا َعضَدْرَدَب لم«.  

  )5(»َدْع ُبنّياِت الطريِقِ◌ « : قولهم

، أي أقصــــْد »دْع بنّيــــاِت الطريــــِق◌ِ «: مــــن أمثــــال العـــرب: قـــال األصــــمعي
  .لمعظِم الشأنِ 

ارٌ « : مقوله 1(»َدَغَر ِمني َوهو َدغ(  

                                                                                                    
 . 101:المصدر السابق ) 1(

 . 68:المصدر السابق ) 2(

  .158: فصل المقال )3(
  .318: األمثال) 4(
  .223: األمالي، القالي) 5(
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  .االختالُس في ُسرعةِ : الدغرُ :قال األصمعي

ْيِن َسْعُد الَقْينُ « : قولهم 2(»ُدْه ُدر(  

مــن أمثــالهم فــي : قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب اللهــو والباطــل وألفاظهمــا
ْيـــن َســـْعُد الَقـــْين « : هـــذا وال : هم الباطـــل، قـــال األصـــمعيومعناهـــا عنـــد.  »ُده ُدر

  .أدري َما أصُلهُ 
 *     *      *  

  )3(»ْئُب ُيْغَبُط ِبِذي َبْطِنهِ الذ « : قولهم

  .إنما ُيضرُب هذا المثل للرُجِل ُيَتهُم بالماِل وليَس ِعْنَدهُ : قال األصمعي

  )4(»ِني الطْعَن وُكْنُت َناِسياَذكرَ « : قولهم
، يُض�َرُب »ذكَّرنِي الطعَن وكنُت نَاِس�يا«: العرب من أمثال: قال ا�صمعي

ُجِل يسمُع الكلمةَ َفيتذّكر بھا شيئاً    .مث3ً للرَّ

  )5(»ُذل َلْو َأِجُد َناِصراً « : قولهم

  .ورد في باب الكريم يظلمه الدنيء الخسيس وما يؤمر به من دفعه عنه

  .»ُذل لو أجُد ناِصراً « قولهم : ومن أمثالهم: قال األصمعي
  )6(»َذِليٌل َعاَذ بَقْرَمَلةٍ « : قولهم

                                                                                                    
  ).دغر(، ل 54: الفاخر) 1(

  ).سعد/ درر(، ل 106: ، فصل المقال83: األمثال) 2(

  .435: فصل المقال) 3(

  .187: األمالي، القالي) 4(

  .268: األمثال) 5(

  ). قرمل(، ل 279/ 1: مجمع األمثال )6(
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: )1(شـــــجيرٌة ضـــــعيفٌة ال ورَق لهـــــا، قـــــال جريـــــر: الَقرَملـــــةُ : قـــــال األصـــــمعي
  ):الكامل(

ـــــاَذ ِبَخاِلـــــِه  ـــــيَن َع ـــــرزدُق ِح ـــــاَن الَف   َك
       

 ِمْثـــــَل الـــــذليِل َيُعـــــوُذ َوْســـــَط الَقْرَمـــــلِ   
 

  )2(»َذَهَبْت َهْيٌف َألْدَياِنها« : قولهم

قــــال . فــــي بــــاب ســــوء نظــــر الرُجــــِل لنفســــِه وٕاقبالــــه علــــى نفِســــِه وهــــواهورد 
يعنـي . »ذهبْت َهْيـٌف ألديانهـا« : في هذا قولهم: أو غيُرُه من أمثالهم: األصمعي

  .عادَتها

  .وأصُل الَهْيِف السموم، وعادُتها أنها تجفُف كل شيٍء وتوبسه: قال

      )3(»الّذّ◌وُد إلى الذوِد إبلٌ «  :قولهم 
 *     *      *  

َباُح َمَع السَماِح «  :قولهم 4(»الر(  

، يريــد أن »الّربــاُح مــَع الّســماحِ «: مــن أمثــال العــرب يقــال: قــال األصــمعي
  .المسامَح أحرى َأْن يربحَ 
  )5(»ُرب َساِمٍع َخَبري َلْم َيْسَمْع ُعْذِري« : قولهم

َســامٍع َخَبــري لــم َيْســَمْع  رب : (مــن أمثــالهم: قــال األصــمعي: قــال أبــو عبيــد
                                           

 ،محمـد أمـين طـه، دار المعـارف، مصـر. د: ديوان جرير، شرح محمـد بـن حبيـب، تحقيـق )1(
  .2/942م،1978

 وذ تحت القرملمثل الذليل يع      كان الفرزدق إذا يعوذ بخاله 

  .281: األمثال )2(

 .96: األصمعي: الفرق )3(

  .28: السابق  المصدر )4(

  .72: ، فصل المقال63: األمثال )5(
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إنـــي ال أســـتطيع أّن أعلنـــه ألن فـــي اإلعـــالن أمـــرًا أكرهـــه، ولســـُت : يقـــول) ُعـــْذري
  .َأقَدُر أْن أوسَع الناَس ُعْذراً 

  )1(»ب َصَلٍف َتْحَت الراِعدةِ رُ « : قولهم

ــعِة والُوْجــدِ  يقــال فــي : قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب صــفة البخيــل مــع الس
. والراعــدُة هــي الســَحابُة ذاُت الرعــدِ : قــال .»ُرب َصــلٍف َتحــَت الراِعــدة  «: ذلــك

ـــلفُ  ـــزِل والخيـــِر، يقـــول: والصفهـــذا علـــى كثـــرِة مـــا عنـــَده مـــع المنـــِع كتلـــَك : قلـــُة الن
  .الغمامة الّتي فيها الماُء الكثيُر والرعُد مع صلِفها

  )2(»ُرب َعَجلٍة َتَهُب َرْيثاً « : قولهم

ــــالهم: األصــــمعي قــــال ــــاً «: مــــن أمث ــــُب ريث ــــٍة تَه ــــه ربمــــا »ُرّب َعجل ــــراد ب ، ُي
  .استعجَل الرجُل فألقاه استعجاُلُه في بطءٍ 

  )3(»َرَبْعُت الَحَجرَ « : قولهم

ْبــُع اإلشــالة باليــد، ومنــه حــديُث النبــي : قـال األصــمعي وغيــره ــه ) [ص(الرأن
  ].مر بقوٍم َيْرَبعون حجرًا أي ُيشيُلونه

  )4(»ُربما َأْعلُم فَأَذرُ «  :لهمقو 
ربمــا : (مــن أمثــالهم فــي الــتحفظ: قــال األصــمعي واســمه عبــد الملــك بــن قريــب

  .يريُد َأنّي قد أدُع ذكَر الشيء وأنا بِه عالٌم لما ُأحاذُر من فتنِتهِ ) َأْعلُم فَأَذرُ 
  )5(»َرَجَع ُفالٌن َعَلى َقْرَواهُ « : قولهم

                                           
 .308: األمثال )1(

  .151: األمالي، القالي )2(
  .123: الفاخر )3(
  .24: فصل المقال. 42: األمثال)4(

  .282: األمثال )5(
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: قـال األصـمعي. ا ثـم يرجـع إليهـاحبهورد في باب عـادة السـوء يـدعها صـا
  .»َرَجَع فالٌن على َقْرَواه«

  )1(»َرُجٌل شْهمٌ « : قولهم

سألُت األصمعي عن الشهم فتـردَد  -قال أبي فيما َأْحَسُب : قال أبو طالب
. هو الذكي الحاد النفِس الذي كأنُه ُمـرّوٌع مـن حـدِة نفسـه: في نفسه ساعًة ثم قال

: )2(اس وغيـــرهم بمنزلـــٍة، وأنشـــد للمخبـــِل الســـعدي يصـــف ناقـــةوهـــو مـــن النـــ: قـــال
  ):الكامل(

ـــــــــــــــوَط َأْفَزَعهـــــــــــــــا  وإِذا َرَفْعـــــــــــــــَت الس  
     

ـــــــــــُلوِع ُمـــــــــــَروٌع َشـــــــــــْهمُ    َتْحـــــــــــَت الض  

الشــهُم الــذي ال تلقــاه إال حمــوًال طيــَب الــنفِس بمــا : وقــال الفــراءُ . يعنــي قلبهــا
  .يحمل من الرجاِل واإلبلِ 

   )3(»ِقيرٌ َرُجٌل فَ « : قولهم

  .الذي ال بلَغَة له: الفقير الذي له بلغة من عيٍش، والمسكينُ : قال األصمعي
 وعز َدقاُت للُفَقَراِء والَمَساِكينَ : (قال اهللا جل ما الص4()إن(.  

  ):البسيط: ()5(وقال الراعي
ـــــْت َحلوَبتُـــــهُ  ـــــذي َكاَن ـــــُر ال ـــــا الفِقي َأم  

          
ـــــَق الِعيـــــالِ    ـــــُه َســـــَبدُ  َوْف ـــــَرْك َل ـــــْم ُيْت   فَل

  

دٌ « : قولهم 6(»َرُجٌل ُمَنج(  

                                           
  ).شهم(ل. 124: الفاخر )1(

 .1/552: اختيارات المفضل شرح )2(

  ).فقر(، ل 119: الفاخر )3(

  .60:سورة التوبة )4(

 .64: ديوان الراعي النميري) 5(

  .106: األمثال )6(
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وأنشـــدني األصـــمعي فيـــه بيتـــًا والشـــعر لســـحيم بـــن وثيـــل ] أبـــو عبيـــد[ قـــال
  ):الوافر: ()1(الرياحي

  َأخـــــــــو َخْمســـــــــيَن ُمْجَتمـــــــــٌع َأُشـــــــــدي
       

ـــــــــــــــــؤونِ    ـــــــــــــــــَداَوَرُة الش ـــــــــــــــــَذِني ُم وَنج  

  )2(»ِرْزُق اِهللا ال َكدكَ « : لهمقو 

: )3(وهــذا كمــا قــال الشــاعر[أي أتــاَك األمــُر مــن اهللا ال مــن أســباب النــاس، 
  ):المتقارب(

ْن عليـــــــــــــَك فـــــــــــــإن اُألمـــــــــــــوَر  ـــــــــــــو   َه
          

ــــــــــــــــــِه   َمَقاديُرهــــــــــــــــــا    ِبكــــــــــــــــــف  اإلل

 وال َقاِصــــــــــــــــٍر َعنــــــــــــــــَك َمأُموُرهــــــــــــــــا    َفْلـــــــــــــــــــــــيَس بآتيـــــــــــــــــــــــَك َمْنهيهـــــــــــــــــــــــا 

  )4(» ِرْزَمُة الثياِب « : قولهم
إنما قيَل لها ِرزمُة لما كان فيها من ثيـاب ُمختلفـٍة، : وغيرهُ : قال األصمعي

قــد َرازم طعامــه إذا خلــط ســْمنًا وزيتــًا وغيــر ذلــك، ويقــاُل : وهــو مــأخوٌذ مــن قــولهم
  ):الطويل: ()5(رزامُت للدابِة إذا خلطُت له، وقال الراعي

  ُكلـــي الَحْمـــَض َبْعـــَد المْقِحمـــيَن َوَراِزمـــي 
     

  إلـــــى قاِبـــــٍل ثـــــم اعـــــِذري َبَعـــــد َقاِبـــــلِ   
  

  )6(»الرْشُف َأْنَقعُ « : قولهم

                                           
 .19: األصمعيات )1(
  .، وما بين القوسين زيادة فيه1/314مجمع األمثال . 194: األمثال )2(
يئـــة المصـــرية العامـــة للتـــأليف عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون، اله: ســـيبويه، تحقيـــق: الكتـــاب )3(

  .1/31، 1971والنشر، 
  .، دون عزو1/314: نسب البيتين لألعور الشني، ومجمع األمثال

  .ت. محمد محي الدين عبد الحميد، د: ابن هشام األنصاري، تحقيق: مغني اللبيب
 .دون عزو. 2/487: البيتان معاً . 1/146: البيت األول

  :البيت كما يلي وورد) رزم(، ل 67 2: الفاخر )4(
  إلى قابل، ثم اعذري بعد قابل       كلي الحمض، عام المقحمين، ورازي 

 .206: ديوان الراعي )5(

  ).رشف(، ل 338: فصل المقال )6(
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شـرَب حتـى نقـع، ونقعتـُه : أنقـع يعنـي أروى، ويقـال: قـولهم: قال األصمعي
  ):الطويل: ()1(أنا أيضًا أي أرويته، وأنشد للجعدي

ـــُه َأنقـــْع ِلـــي َصـــَداَي ِبشـــْرَبٍة    َفقلـــُت َل
     

  نـــــًا َعلـــــي وأْفِضــــــلِ ِ◌تَـــــَدارْك بهـــــا مَ   

  )2(»الرْفُق ُيْمٌن « : قولهم
  .»الُحزُق ُشؤمٌ «: انظر

  )3(» َرَماُه ِبَأْقَحاِف َرْأِسهِ « : قولهم
  باب رمي الرجل صاحبه بالمعضالت أو بما ُيْسكُته [ ذكر أبو عبيد في 

  .»رماه بأقحاِف رأِسهِ «: من أمثالهم في هذا أن يقولوا: قال األصمعي

  )4(»ِبثاِلَثِة األثَاِفي  َرَماهُ « : قولهم
والثالثــة مــن األثــافي هــي . »رمــاه بثالثــة األثــافي«: قــولهم: قــال األصــمعي

القطعة من الحبل ُتجعـُل إلـى جنبهـا ُأْثفيتـاِن، فتكـون الثالثـة هـي القطعـة المتصـلة 
  :)5()الوافر: (قال ُخفاف بن ُنْدَبة، وهي ُأمه. بالحبل

  عاَء ِمنـــــــــــــــــي وٕان َقِصـــــــــــــــــيَدًة َشـــــــــــــــــنْ 
     

  ِإذا َحَضــــــــــــرْت َكثالِثــــــــــــِة اَألثَــــــــــــاِفي  

  )6(»َرمْتِني ِبَداِئها واْنَسلتْ « : قولهم
  .ورد في باب تعيير الرجل َصاحبه بعيب هو فيه

  .»َرَمْتني بداِئها واْنَسلتْ « من أمثالهم في هذا: قال األصمعي: قال أبو عبيد

                                           
  .البيت غير مذكور في شعر النابغة الجعدي )1(
  .217: األمالي، القالي )2(
 .96: فصل المقال. 75: األمثال )3(

  .76: المصدر السابق )4(
  ).ثفا: (اللسان )5(
  ).سلل(، ل 92: فصل المقال )6(
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  )1(» ُرمَي ِمنُه في الرْأسِ « : قولهم
قـــال . ورد فــي بـــاب َمْقليــِة القـــوم بعضـــهم بعضــًا واالستشـــهاد عليــه بـــالنظر

إذا ساء رأيُه فيه حتى ال ينظـر ). ُرمَي منه في الرأسِ : (وكذلك قولهم: األصمعي
  .إليه

  )2(» َرَوْيَد الشْعَر َيِغب «: قولهم
: عيقال األصـم. ورد في باب النظر في العواقب وما فيه من األخذ بالثقة

أي انظــُر كيــف عاقبــة الشــعر إذا . »ُرويــَد الشــعر يغــب « : مــن أمثــالهم فــي ذلــك
فاُق في الذِم والحمدِ  جرى على األلسنِة، وسارْت به الر.  

قْ « : قولهم 3(» ُرَوْيَد الَغْزَو َيَتمر(  
وهـــو مثـــل امـــرأة كانـــت تغـــزو، َفَحبلـــْت، فـــُذكر لهـــا الغـــزو : قـــال األصـــمعي

  .أي انتظر الوالدة .فقالت هذه المقالة

 *      *     *  

  )4(»َزاِحْم ِبَعوٍد أْوَدْع « :  مقوله
ال : ، يقــول»َزاحــْم بَعــوٍد أْودعْ «: مــن أمثــال العــرب قــولهم: قــال األصــمعي

  .تستعن على أمرَك إال بأهِل السن والمعرفةِ 
  )5(»َزِكَن عليه وَأَخَذنا في التْزكين« : قولهم

                                           
  .356: األمثال )1(

  .217: السابق المصدر )2(

  .المسن من االبل :الَعود.315: األمالي، القالي.107:األمثال )3(

  .المسن من االبل :الَعود.315: األمالي، القالي.107:األمثال )4(

  ).زكن(، ل 58: الفاخر )5(



 
 -93 -

قـــد َزِكـــَن عليـــه، وزكـــم إذا شـــبه : التشـــبيُه، يقـــال: نُ التـــزكي: قـــال األصـــمعي
وقــــال ابــــُن ُأم . عليــــه، وكــــذلك الظــــن ومــــا ُيْضــــُمُره اإلنســــاُن يجــــري هــــذا المجــــرى

  ):البسيط: () 1(صاحب
وَلــــــــْن ُيراِجــــــــَع َقلِبــــــــي ُحــــــــبُهم َأَبــــــــَدًا  

   
 َزِكْنــــُت ِمــــْن َأْمــــِرهم ِمْثــــَل الــــذي َزِكُنــــوا  

  ه، وظننت أيضاً أي أضمرت وانطويت علي

َر َعَلْيه« : قولهم 2(» َزو(  
إصــالح الكــالم وتْهَيئتــه، ومنــه حــديُث عمــر يــوَم : التْزويــر: قــال االصــمعي

ــُت َزوْرُت فــي : (ســقيفة بنــي ســاِعَدة حــين اختلــف األنصــار علــى أبــي بكــر قــد ُكْن
كنـت نفسي مقالًة أقوم بها بين يدي أبي بكـٍر، فجـاَء أبـو بكـر فمـا تـرك شـيئًا ممـا 

  ).َزوزُته إال تكلم به
  »)3(ُزيَن في َعيِن َوالٍد َولُد « : قولهم

فمضــَى فجــاء : ُدَنْينيــر، قــال: مــر أعرابــي ينشــد ابنــًا لــه، فقــال: قــال األصــمعي
  ):المنسرح: ()4(فأنشدنا : لو قلُت هذا لد للناَك عليه قال: ِبُجَعٍل على عنقه، فقيل له

ــــــــــِردُ     َرَد الــــــــِنْعــــــَم َضــــــِجيُع الَفتَـــــــى إذا َبــــــ ـــــــــــليُل ُســــــــــَحْيرًا وَقْفَقــــــــــَف الص  ـ

ــــــــــــــؤاِد َكَمــــــــــــــا        ــــــــــــــُه اُهللا فــــــــــــــي الُف ــــــــــــدُ  َوالــــــــــــدٍ  ُزيــــــــــــَن فــــــــــــي َعــــــــــــْينِ   َزّيَن   َوَل
 *      *     *  

  »)5(َسَبَقْت ِدَرتُه َغرَاُرهُ « : قولهم
                                           

  : عنب ابن أم صاحب ورواية اللسانهوق). زكن(ل  )1(
 .زكنت منهم على مثل الذي زكنوا  ولن يراجع قلبي ودهم أبداً 

  ).زور(، ل 118: الفاخر )2(
  .319/ 1: مجمع األمثال )3(
، مطبعـة 3شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومـي، محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، ط )4(

  :األول كما يليورد البيت  419.  م1965/ هـ1384المدني، 
َردُ عم شعار الفتي إذا برد اللــــن يل سحيرًا وقرقف الص  

  :ورد البيتان وثانيهما ورد كما يلي. 219: فصل المقال
 ُزين  في عين  َوالٍد  وَلدُ   َزينها  اُهللا في الفؤاِد كما

  .1/328: مجمع األمثال 305: األمثال )5(



 
 -94 -

. ُة اللـــبنِ قلـــ: والِغـــرارُ ). َســـَبَقْت ِدَرتـــُه ِغـــَراُرهُ : (مـــن أمثـــالهم: قـــال األصـــمعي
  .سبَقْت قلُة هذا كثرته، أي سبق شره خيره: يقول. كثرُتهُ : والدرةُ 

  »)1(َسد ابُن َبْيٍض الطريقَ « : قولهم
وأصله َأن َرجًال كاَن في الزمن األول يقال لـه ابـن بـيض، : قال األصمعي

  .عقَر ناقًة على ثَِنيِة فسد بها الطريَق، فمنَع الناَس من سلوِكها

  »)◌ِ 2(السَراُح َمَع النَجاح« : قولهم
ومعناهـــا َســـرْح لـــي أمـــري فـــإّن ذلـــك ممـــا يـــنجح : قـــال: حكاهـــا األصـــمعي

  .   حاجتي

  »)3(ُسِرَق الساِرُق فاْنَتحرَ « : قولهم 
وأصله السارق تكون عنـده السـرقة فتسـرق منـه فيشـق ذلـك : قال األصمعي

  .عليه، ويكبر عنده

  )4(»َعَظ ِبغيرِِه َمْن اتّ  السِعيدُ « : قولهم
، يـراد »السـعيُد مـن اتعـَظ بِغيـِرهِ «: مـن أمثـال العـرب ويقـال: قال األصـمعي

  .من رأى غيَره فاّتعَظ سِعدَ 

  »)5(َسَقَط الَعَشاُء ِبِه َعَلى ِسْرَحانِ « : قولهم
وأصله أن رجًال خرج يلتمس الَعشـاء فوقـع علـى : قال ذلك األصمعي، قال

  .ذئب فأكله
  )6(»َسَواسيٌة َكَأْسناِن الِحَمار« : مقوله

                                           
  .244: المصدر السابق )1(
  .240: سابقالمصدر ال )2(
  .267:المصدر السابق )3(
  .223: األمالي، القالي )4(
  .250: األمثال )5(

  .،  ورد البيت دون عزو)سوا(ل . 1/329مجمع األمثال  )6(
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َسواســية كأســـناِن : (مـــا أشــد مـــا هجــا القائـــلُ : وأبـــو عمــرو: قــال األصــمعي
  ):الطويل: ()1(، قال كثّير)َسَواسيٌة كأسناِن الُمشطِ : (ومثله) الحمارِ 

  َســـــَواٌء َكأســـــَناِن الِحَمـــــاِر َفـــــال تَـــــَرى 
      

 ٍء َفْضـالِلِذي َشْيَبٍة ِمْنهم َعَلى َناِشـي  

  ):مجزوء الكامل( ):2(وقالت الخنساء
فـــــــــــــــاليوَم نحـــــــــــــــُن وَمـــــــــــــــْن ِســــــــــــــــوا     

     
ـــــــــــــــا ِمْثـــــــــــــــُل َأْســـــــــــــــناِن الَقـــــــــــــــواِرحِ      َن

  .أي ال فضل لنا على أحدٍ 
 *      *     *  

  )3(»الشاِذُب « : قولهم

قـد :ويقـال. مأخوٌذ ِمْن َشَذِب النخلـةِ . هو الَعاري من الخير: قال األصمعي
 4(وعريَتهــــا منهــــا، وأنشــــد فــــي صــــفة فــــرسْبُت النخلــــة إذا قطعــــُت َكَرانيَفهــــا َشــــذ( :

  ):الكامل(
ــــــــــــــا  إذا  اســــــــــــــَتْقبلَتُه   َفَكأنــــــــــــــهُ  بُ     َأمفــي الَعــْيِن ِجــْذٌع  ِمــْن ُأوِاٍل ُمَشــذ  
ـــِه اســـتَوْت َأْقَطـــاُره بُ  َوَكأنــــــــــــــــهُ   وٕاذا اعَترْضـــَت ِب ُمْســــــــــــــــَتدِبٌر ُمَتَصـــــــــــــــــو 

  

  )5(»ُة َشتى َتؤوُب الَحَلبَ «  :قولهم

                                                                                                    
  نان الحمارـية كأسـواســــس    واءــيبهم ســبابهم وشــش

لبنـــان، إحســـان عبـــاس، توزيـــع دار الثقافـــة، بيـــروت، . د: ديـــوان كثيـــر عـــزة، جمـــع وشـــرح )1(
  .384م، 1971/ هـ1391

 لذي شيبة منهم على ناشيء فضال  سواسية كأسنان الحمار فال ترى

 .33م، 1951شعر الخنساء، تحقيق وشرح كرم البستاني، مكتبه صادر، بيروت،  )2(

  ).شذب(ل . وكأنه مدبرًا متصوب: ، ورد الشطر األخير108: الفاخر )3(
. 4هــ، 1324، مطبعة السـعادة، 1لرحمن بن اسحاق، طأبو القاسم عبد ا: أمالي الزجاجي )4(

  .نسب البيتين إلى أنيف بن جبلة

  .133: األمثال )5(
7م –كتاب األمثال لألصمعي
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وأصُله أنهم يوردوَن إبَلهـم ) َشتى تؤوُب الحلبةُ : (في قولهم: قال األصمعي
الشريعَة أو الحوَض معًا، فإذا صدروا تفرقوا جميعًا إلى منازِلهم، فحلَب كل واحـٍد 

  .في أهلِه على ِحَياله

  )1(»  ضِ ُشْخٌب في اِإلَناِء وُشْخٌب في اَألرْ « : قولهم
شـــــخُب فـــــي اإلنـــــاء وشـــــخٌب فـــــي : (مـــــن أمثـــــالهم قـــــولهم: قـــــال األصـــــمعي

وأصله الحالب يحُلب فُيصيب مرًة فيسكُب في إنائه، ويخطئ مرة : قال). األرضِ 
  .يضرُب للرُجِل يخطُئ ويصيبُ . فيحلب في األرض

  )2(»َشد َلُه َحِزيَمُه « : قولهم
: قــال األصــمعي. تفــريط فيهــاورد فــي بــاب الجــد فــي طلــب الحاجــة وتــرك ال

  .أي تشدد لذلك واستعد له. »َشد له َحِزيمُه « : وكذلك قولهم

  )3(»َشر الرَأي الدَبِري « : قولهم
ومــن : قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب التقــدم فــي األمــر واألخــذ فيــه بــالحزم

  .ْن فاَت األمرُ وُيراد به الذي يجيُء بعَد أَ » َشر الّرأي الدَبري «: هذا قولهم

ِة ُعْرقوبٍ َشٌر َما « : قولهم 4(»َأَجاَءَك إلى ُمخ(  

قـــــال . ورد فــــي بـــــاب االضـــــطرار إلـــــى مســـــألة البخيــــل وانتظـــــار مـــــا عنـــــده
ـِة ُعرقـوبٍ « من أمثالهم في هذا : األصمعي وذلـك : قـال» َشٌر َما َأَجاَءَك إلـى ُمخ

  .ال من ال يقدر على شيءٍ أن العرقوَب ال ُمخ فيه، فليس يقدر يحتاج إليه إ
  )5(»ر َيْوَمْيها َوَأْغواُه َلهاشَ « : قولهم

                                           
  .64: ، فصل المقال52: األمثال )1(
  .230: األمثال )2(
  .264: األمالي، القالي. 214: المصدر السابق )3(
  .312المصدر السابق  )4(

  .115: ، فصل المقال87: المصدر السابق )5(
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  ).َشر يْومْيها وَأْغواُه لها: (من أمثالهم: قال األصمعي: قال أبو عبيد
َذْت ســبيٌة، فحملوهــا : قــال وأصــله أن امــرأة مــن َطســم يقــال لهــا عنــز ُأِخــ

واُه لهـا: (لـتفي هودِج وألطفوَها بالقوِل والفعِل فعنـَد ذلـَك قا ر يْومْيهـا وَأْغـ ) َشـ
  ):الرمل: ()1(َشٌر أيامي حيَن ِصرُت أكرُم للسباء، وفيه بيت سائر: تقول

َشـــــــــــــــر َيْوَمْيهـــــــــــــــا َوَأْغـــــــــــــــَواُه َلَهـــــــــــــــا  
          

  َرِكبــــــــــــْت َعْنــــــــــــٌز ِبِحــــــــــــْدِج َجَمــــــــــــال  

    )2(»َشراٌب ِبَأْنَقعَ « : قولهم
، أي معـاود لألمـور يأتيهـا مـرًة بعـد »عشـّراٌب بـأنق«: ويقـال: قال األصمعي

  .مرةٍ 

  )3(»َشِرَق َما َبْيَنهم ِبَشر  «: قولهم
ــــُر بيــــنهم وشـــمَلهم قيــــل: قـــال األصــــمعي شــــرَق مــــا بيــــنهم : (وٕاذا نشــــَب الش

 بشر.(  

  )4(»الشِعيُر ُيؤَكُل وُيَذم « : قولهم
: األصــمعيقــال . ورد فـي بــاب الظلــم فــي ســرعِة المالمــِة وفــي ذم المحســنِ 

  :ومثله

) عيُر يَؤكُل ويَذمالش.(  
  )5(»َشَنٌة َأْعِرُفها ِمْن َأْخَزمِشنْ « : قولهم

                                           
 .دون عزو. 539/ 1: حمهرة األمثال )1(

  .212: األمالي، القالي )2(

  .354: األمثال )3(

  .267: األمثال )4(
هـذا المثـل بيـت شـعر ألبـي أخـزم الطـائي ) شـنن(، ل 219: فصـل المقـال. 144: األمثال )5(

  :ورد مع قوله
  دم           شنشنة أعرفها من أخزمـإن بني زملوني بال
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  : من أمثالهم في التشبيه: قال األصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي كلهم قالوا
  ).ِشْنَشَنٌة َأْعرُفها من َأْخَزم(

 وهــذا المثــل يـــروى أن عمــر بــن الخطـــاب قالــه فــي ابـــن عبــاس رضـــي اهللا
  .عنهما يشبهه في رأيه بأبيه

  )1(»َشْيٌخ َكأنُه ُقفٌة « : همقول

ــجرِ : القفــةُ : قــال األصــمعي ــه قــد بلــي ونخــَر . مــا يــبَس ِمــَن الش فــالمعنى أن
  .كالبالي من أصوِل الشجرِ 

 *      *     *  

  )2(»اَر اَألْمُر إلى النَزَعةِ صَ « : قولهم
« : ومنــه قــولهم: قــال األصــمعي. النــائرةِ  ورد فــي بــاب َرْتــِق الُفتــوِق وٕاطفــاءِ 

  .إذا قاَم بإصالِح األمِر أهُل األناِة والحلمِ . »صاَر األمُر إلى النَزعة 

  )3(»َصاَر َخْيَر ُقَوْيٍس َسْهمًا « : قولهم
: قــال األصــمعي. ورد فــي بــاب الرجــل يكــون ذا مهانــٍة ثــم ينتقــُل إلــى العــزِ 

  .ي صاَر إلى الَحاِل الَجميلِة بعَد الَخَساسةِ أ) صاَر َخْيَر ُقَوْيٍس َسْهما(
  )4(»َصَبُغوني ِعْنَدَك « : قولهم

صـــبغُت الرُجـــَل بعينـــي وبيـــدي إذا : يقـــال: قـــال األصـــمعي وابـــن األعرابـــي
ـــِه، كقـــولهم : أشـــرُت إليـــه، فيقـــال ـــا قصـــدَتِني ِب أشـــاروا إلـــي عنـــَدَك أي أعلمـــوَك لَم

  .وضعوِني على يديكَ 
                                                                                                    

  رجال يكلممن يلق أبطال ال
 ).قفف(، ل 20الفاخر  )1(
  .154: األمثال )2(
  .120: المصدر السابق )3(

 ).صبغ(، ل 126: الفاخر )4(
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دْ « : قولهم 1(»ُق ُيْنِبي َعْنَك ال الَوِعيدُ الص(  
ْدُق ُيبنـي َعْنـَك ال الَوعيـد(من أمثالهم : قال األصمعي يقـول إّن صـدَقَك ). الص

: وقولـه: قـال. في األموِر واللقاِء هو الذي يدفُع عنَك عدوَك، ال المقال من غير فعـلٍ 
  .دفعتهليس بمهموز، ألنه من نبا الشيء َيْنُبو، وقد أنبيتُه عني، ) ينبي(

  .)2(»َصَدَقِني ِسن َبْكرِهِ « : همقول
مـن : قـال األصـمعي: ورد في باب تصديق الرجل صاحبه عند إخباره إيـاه

وأصــله أن رجــًال ســاوَم َرُجــًال فــي بكــٍر أراَد ): َصــَدقني ِســن َبْكــِره(أمثــالهم فــي هــذا 
) َصَدقني ِسـن َبْكـِره ( :فسأَل البائُع عن سِنِه فأخبَرُه بالحق، فقال المشتري. شراَءهُ 

  .فذهَبْت كلمُتُه مثالً 

  )3(»َصرَح الَحق َعْن َمْحِضه« : قولهم
  .أي انكشَف بعَد ستِرهِ ) َصرَح الحق عن َمْحِضهِ : (قال األصمعي

  )4(»ٌة َلْم َيْشَهْدَها َحاِطٌب َصْفقَ « : قولهم
 :به قــولهمومــن أمثــالهم فــي األمــر يبــرم ولــم يشــهده صــاح: قــال األصــمعي

بيعـًة ُغـِبُن وأصله أن بعَض أهِل َحاِطـب بـاَع  :قال ).صفقٌة لم يشهْدها حاِطٌب (
  .  فيها فقيَل له ذلكَ 

  )5(»  َصمْت َحَصاٌة ِبَدمٍ « : قولهم

قال وأصله أن يكثَر ). َصمْت َحَصاٌة بدمٍ (ومن أمثالهم : قال األصمعي
ــى إذا وقَعـــتْ  ماِء، حتـحصـــاٌة مـــن يـــِد راميهـــا لـــم ُيســـمْع لهـــا  القتـــُل وســـفُك الـــد

                                           
 . 321:األمثال ) 1(
 . 49:المصدر السابق ) 2(
 ).صرح (ل.  60:فصل المقال . 59:األمثال ) 3(
 . 267:األمثال ) 4(

 . 346:المصدر السابق  )5(
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ْت تقـــُع علـــى األرِض  اٌء، وليَســـ م ، فهـــي َصـــ هـــا ال تقـــُع إال فـــي دمصـــوٌت، ألن
  .َفُتَصوت

  )1(»َصمي ابَنَة الَجبل « : ولهمق

ومـن أمثـالهم : قـال األصـمعي. ورد في باب الدواهي العظام يجنيهـا الرجـل
  ):الوافر: ()2(الكميت وقال) َصمي ابَنَة الَجبلِ : (قولهم

ـــــــــفيُر ِبهـــــــــا َوَنـــــــــاَدى ِإذا َألقـــــــــى الس  
           

 َلَهـــــا َصـــــمي ابَنـــــَة الَجَبـــــِل الســـــفيرُ   
  )3(»َصمي ابَنة الَجبلِ «: قولهم: وجاء في لسان العرب 

  ):البسيط: (أنشد ابن األعرابي لسدوس بنت ضب

ــــــــٍة   ــــــــل أيســــــــاِر وَناِدب ــــــــى ُك ــــــــي إل ِإن
          

  ُعو ُحَبْيشًا َكَما ُتدَعى ابنُة الَجَبلِ َأدْ   
: أي أنـوه كمـا ينـوه بابنـِة الجبـِل، وهـي الحيـُة، وهـي الداهيـُة العظيمـُة، يقــال  

  :      َصمي صمام وَصمي ابنَة الجبِل، والصماُء الداهيُة، وقال
  .ثُ أي الداهيُة عاُرها باٍق ال تبرئها الحواد مَصماُء ال ُيبِرُئها طوُل الصم

يقـــاُل ذلـــَك عَنـــد : وقـــال األصـــمعي فـــي كتابـــه فـــي األمثـــال صـــمي ابنـــة الجبـــل
  .األمِر يستفظعُ 

  )4(» ُصْهُب السبالِ « : قولهم

ُصــْهُب الســباِل، وســوُد األكبــاِد ُيْضــربان : كنايــُة عــن األعــداء، قــال األصــمعي

                                           
 . 348:المصدر السابق  )1(

 .167/ 1:شعر الكميت بن زيد األسدي )2(

  ).صمم(ل،  )3(

  ).صهب(، ل 395/ 1: مجمع األمثال )4(
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  ):الخفيف: ()1(مثًال لألعداء، وٕان لم يكونوا كذلك، قال ابن قيس الرقيات
ــــــــــي لــــــــــْوُن ِمنــــــــــَر الإْن َتَرْيِنــــــــــي َتَغي  

          
ـــــــــيُب َمْفِرقـــــــــي وَقـــــــــَذاِلي   َوَعـــــــــال الش  

ـــــــُيوِف َشـــــــيْبَن َمْفِرِقـــــــي واعِتَنــــــــاِقي فــــــــي الَحــــــــرِب ُصــــــــهَب     َفِظـــــــالُل الس
السَبالِ    .أصله الروم ألّن الصهوبَة فيهم وهم أعداٌء للعربِ : يقال

يف َضيّ « : قولهم 2(» عِت اللَبنالص(  

  .حكي عن األصمعي أنه ُيضَرُب لمْن ترَك الّشيَء في وقِتهِ 
 *     *      *  

  )3(» َضح ُروْيداً « : قولهم

: قـال األصـمعي. ورد في باب التـأني فـي طلـب الحاجـة وتـرك الخـرق فيهـا
ي وقـال زيـد الخيـل الطـائي فـ. أي ال تعجْل في األمـرِ ). َضح ُروْيداً : (ومنه قولهم

  ):الطويل: ()4(ذلك
  َفلــو أّن َنْصــرًا َأْصــَلحْت َذاَت َبْيِنهــا

      
ْت ُرويــدًا َعــْن َمَطالِبهــا َعمــرو   َلضــح 

  

  .وهما حياِن من بِني أسٍد، نصٍر وعمرو ابنا ُقعين: قال أبو عبيد
  )5(»َضَرَب في َجَهازِهِ « : قولهم

: قال). ضرَب في جهاِزه: (لواوٕاذا أرادوا أنه َنَفَر فلم يعْد قا: قال األصمعي

                                           
محمــد يوســف نجــم، دار بيــروت، دار : ديــوان عبيــد اهللا بــن قــيس الرقيــات، تحقيــق وشــرح )1(

  .113. م1958هـ 1378صادر، بيروت، 
  .فظالل السيوف شيبن رأسي     وطعان في الحرب صهب السبال

  .697: تاب المثلينك )2(
  .233: األمثال )3(
. نوري حمودي القيسـي، مطبعـة النعمـان النجـف األشـرف، د. د. صنعة: ديوان زيد الخيل )4(

   85. ت
  .321: األمثال )5(
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وأصله في البعيِر يسقُط عن ظهِره القتُت بأداِتِه فيقع بـيَن قوائِمـِه فينفـَر منـه حتـى 
  .يذهَب في األرضِ 

      )1(»َب ِلَذلَك اَألْمِر ِجْرَوَتهُ َضر « : قولهم
  .، أي وّطَن عليه نفَسهُ »ضرَب لذلَك األمر ِجروَته«: ويقال: قال األصمعي

  )2(»َضَرَب َنَغاِنَغهُ «  :قولهم
اللحمـــاُت فــي أعلـــى الَحْلــق بقـــرٍب الّلهـــاِة، : النَغـــاِنغُ : قــال األصـــمعي وغيــره

وهي الّتي تغِمُزهـا القابلـُة إذا َحّنَكـِت الصـبي، وُتْغَمـُز إذا سـقَط الحلـُق، وُأريـَد : قال
  ):الكامل: ()3(رفُعُه وأنشد لجرير

ــَز ابــُن ُمــرَة يــا َفــرزدُق َكيَن◌َ    َهــا َغَم
          

  َغْمــَز الطبيــِب َنِ◌َ◌َغــاِنَغ المْعــُذورِ   
  .الذي قد سقَط حلُقهُ : المعذورُ 

  )4(»اَلةٍ ِضْغٌث َعَلى ِإب « : قولهم
ـــــَل رجـــــًال مكروهـــــًا ثـــــم زاده أيضـــــاً  قــــــال . ورد فـــــي بـــــاب الظلـــــم فـــــيمن حم

ـــةٍ : (مـــن أمثـــالهم فـــي هـــذا قـــولهم: األصـــمعي : بالـــةُ واإل: قـــال). ِضـــْغٌث علـــى إبال
ـْغثُ  هـي َبِلّيـٌة علـى أخـرى : يقـول. الُجـْرزُة التـي فوقهـا: الُحزَمُة مـن الحطـِب، والض

  .كاَنْت فوَقها
*       *     *  

   )5(» الطَفيْلي « : قولهم

                                           
  .212: األمالي، القالي )1(
  ).نغنغ(، ل 56: الفاخر )2(
 .858/ 2: ديوان جرير )3(
  .172: األمالي، القالي. 264: األمثال )4(

  ).طفل(، ل 76: الفاخر )5(
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ـــْدعوه، وهـــو : قـــال األصـــمعي هـــو الـــذي يـــدخُل علـــى القـــوِم مـــن غيـــِر أْن َي
  .النهاِر بظلمِتهِ  مأخوٌذ ِمَن الطفِل، وهو إقباِل الّليِل على

  )1(»َطلَح َعليه« : قولهم

، وأنشـــد للحطيئـــة فـــي صـــفة : الطلـــحُ : قـــال األصـــمعي ِعـــُب الكـــالجـــُل التالر
  ):الطويل: ()2(إبل

  ِإذا َنـــاَم ِطْلـــٌح أْشـــَعُث الـــرْأِس ُدوَنهـــا
           

  َهــــــــــــَداُه َلَهــــــــــــا َأْنَفاُســــــــــــها َوَزفيُرهــــــــــــا  
  .يالراع: يعني بالطلحِ 

  )3(»َطَمَح في السْوِم « : همقول

ـــْومِ «: يقـــال: قـــال األصـــمعي إذا اســـتاَم بِســـْلعِتِه أكثـــَر ممـــا » طَمـــَح فـــي الس
  .ُتساِوي، وَتشّحى في الّسْوِم، وأْبَعَط في الّسْوِم، وذلك أْن يتباعدَ 

   )4(»َطَويُتُه َعَلى ُبُلَ◌َلِتهِ «  :قولهم

اســتبقيته قبــل َأْن يبلــَغ : يــراد» َلِتــهِ طويُتــه علــى ُبلَ «: ويقــال: قــال األصــمعي
فساَده، وذلك َأن السقاَء إذا طويَتُه وهو مبتل تثّنى، وٕاذا ُطوَي وهـو يـابٌس تكسـَر، 

  .فقد طلبُت مصلحَته: أي
 *      *     *  

   )5(»َعاَد ُفالُن في َحاِفرِتهِ «: مقوله 
: ال األصــمعيورد فــي بــاب عــادة الســوء يــدعها صــاحبها ثــم يرجــع إليهــا قــ

                                           
 ).طلح(، ل 100: الفاخر )1(

  .368: ديوان الحطيئة )2(

  .128: األمالي، القالي )3(

  .223: السابق المصدر )4(

  .282: األمثال )5(
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  .أي إلى الطريقة األولى. »اِفرِتهِ حعاد فالٌن في «: وكذلك قولهم

  )1(»السوِء َشر ِمَن الَمْغَرمِ َعاَدُة « : قولهم
قـال ومعنـاه . »َعـادُة السـوِء َشـر ِمـَن الَمْغـَرمِ «: مـن أمثـالهم: قال األصـمعي

  .من الغريمِ  َأن َمْن عودَتُه شيئًا، ثم منعَتُه كاَن أشد عليكَ 

    )2(»َعْبٌد َصِريُخُه َأَمةٌ « : لهمقو 
، ُيضرب مثًال »عبٌد صريُخه أمةٌ «: من أمثال العرب يقال: قال األصمعي

  .للّضعيِف يستصرُخ بمثِله

  )3(» َعْبٌد ِقن « : قولهم
الِقُن الذي كان أبوه مملوكًا لمواليه، فإذا لم يكن كذلك فهو : قال األصمعي

  ].وكأّن الِقن مأخوٌذ من الِقْنَيِة، وهي الملك[ عبٌد مملكة، 

  )4(»الَعْبُد َمْن ال َعْبَد َلهُ « : قولهم
، »العبـُد َمـْن ال َعْبـَد لـه«: من أمثال العرب: قال األصمعي: قال أبو علي

  .من لم يكن له عبٌد وال كاٍف امتهَن نفَسه: أي

  )5(»َعْبٌد َوُخلَي في يدِيِ◌هِ «  :قولهم
مــــن : أبــــو زيــــد واألصــــمعي. المــــال يملكــــه َمــــْن ال يســــتوجبه ورد فــــي بــــاب
  .»َعْبٌد وخلَي في يديهِ « : أمثالهم في هذا قولهم

  )6(»َلْم َتَدْع ِبَنْجٍد َقَرَدةً َعَثَرْت َعَلى الَغْزِل بَأَخَرٍة فَ « : قولهم

                                           
  .281: المصدر السابق )1(
  .28: األمالي، القالي )2(
  ).قنن(ل . 37: ، ما بين قوسين زيادة في الفاخر108: أبو عكرمة الضبي: األمثال )3(
  .234: األمالي، القالي )4(
  .198: األمثال )5(
  .وما بين قوسين ورد بعد المثل مباشرة 5/ 2: ، مجمع األمثال247: األمثال )6(
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وأصله أن تدع المرأُة الَغْزَل وهي تجد ما تغزُلُه، مـن قطـٍن : قال األصمعي
  .اٍن أو غيره حتى إذا فاَتها تتبَعْت الَقَرَد في الِقماماِت تلتقُطها فتغزُلَهاأو كت

  ].والَقَرُد ما تمعَط عن اإلبِل والغنِم، من الوبِر والصوِف والشعرِ : قال[ 

  )1(» َعَدا َطْوَرهُ « : قولهم

معنــــاه جــــاوز قــــدره، ويقــــال عــــدا كــــذا إذا جــــاوزه، وقــــال : قــــال األصــــمعي
  ):بسيطال: ()2(زهير

  َكــــَأن ِريَقَتهــــا َبْعــــَد الَكــــَرى اْغتُِبَقــــْت 
      

ــا َيْعــُد َأْن َعتَُقــا     ِمــْن َطيــِب الــراِح َلّم
  .أي لم يجز ذلك

  )3(»َعْرٌض َساِبري « : قولهم

أصـــله فـــي اإلبـــل التـــي قـــد َنِهَلـــْت مـــن الشـــرِب، ثـــم َعلـــْت : قـــال األصـــمعي
  .رُض عليها عرٌض يبالُغ فيهفتلك ال يع. الثانية، فهي َعالةٌ 

  »)4(َعَرَض َعَلي اَألْمَر َسْوَم َعالةِ « : قولهم

وقـال األصـمعي والكسـائي . ورد في باب طلب الحاجة مـن غيـر موضـعها
  ).عرَض على األمَر َسْوَم عالةِ : (جميعاً 

  )5(»َعَرَف ُحَمَيٌق َجَمَلهُ « : همقول
ومــن أمثــالهم فــي : وردفــي بــاب اإلفــراط فــي مؤانســة النــاس قــال األصــمعي

                                           
  ). طور(، ل 138: الفاخر )1(
  .64: شعر زهير بن أبي سلمى )2(
  .247: األمثال )3(
فــي شــرحه كــالم األصــمعي فـــي ، ذكـــر 12/ 2: ، مجمــع األمثــال247: المصــدر الســابق )4(

  .المثل السابق له
  .143: األمالي، القالي. 291: األمثال )5(
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. يضرب هذا للرجـل يـأنس بالرجـل حتـى يجتـرَئ عليـه). عرَف حميٌق جمَلهُ : (هذا
وأظـــن حميقـــًا رجـــًال كـــان لـــه جمـــل قـــد عرفـــه حتـــى اجتـــرأ عليـــه، : قـــال األصـــمعي

  .فصاَر مثًال لكل من أنَس بأحٍد حتى هاَن عليه

  )1(»ي َنَسَأَها اهللاُ َعَرَفْتنِ « : قولهم
أي َأَخـَر َأجَلهـا ). َعَرَفْتنـي َنَسـأها اهللاُ : (ومـن الـدعاء قـولهم: قال األصـمعي

وكان أصـله َأن رجـًال كانـت لـه فـرس، فُأخـذْت منـه، ثـم رآهـا : قال. وأطاَل عمَرها
ك بعــد ذلــك فــي أيــدي قــوم، فعرفتــه فحمحمــْت حــيَن ســمعْت كالَمــُه، فقــال عنــد ذلــ

  .هذه المقالة، فذهبت مثالً 

  )2(»َعْرَقَل َعلِيِ◌هِ « : قولهم
  .العرقلة التعويج، وبه ُسمي عرقل بن الخطيم: قال األصمعي أو غيره

  )3(»َعَسى الُغويُر َأْبُؤساً « : همقول
أصــل هــذا أنــه كــان غــاٌر فيــه نــاٌس فانهــار علــيهم، وأتــاهم : قــال األصــمعي

ِلُكــل شــيٍء ُيخــاف أْن يــأتي منــه شــٌر، ثــم ُصــِغَر  فيــه عــدٌو فقتلــوهم، فصــاَر مــثالً 
  .الغاُر فقيَل ُغويرٌ 

  )4(»الَعَصا ِمَن الُعَصيةِ « : مقوله

يةِ «: ومن قولهم: قال األصمعي قال الرياشي» الَعَصا ِمَن الُعص:  
إن العصـــيَة فـــرٌس كريمـــٌة َنَتَجـــْت ُمْهـــرًا كريمـــًا، فقيـــل الَعَصـــا مـــن الُعَصـــية، 

  .أفراِس العرِب المسماة بالعصا فرس جذيمة األبرش صاحب الزبىّ وأشهُر 

                                           
  .2/9: ، مجمع االمثال78: ، فصل المقال559: ، كتاب المثلين68: األمثال )1(
  ).عرقل(، ل 105: الفاخر )2(
  ).عسى(، ل 424: فصل المقال )3(
، ل 15/ 1: رح، مجمــع األمثــال، روى المثــل عــن األصــمعي دون شــ221: فصــل المقــال )4(

  .في باب تشبيه الرجل بأبيه). عصا(
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  )1(»َعَلى َهَذا َداَر الُقْمُقُم  «: قولهم

أي إلـى هـذا صـار . »على هذا داَر الُقْمقُـمُ «: ومن أمثالهم: قال األصمعي
  .معنى الخبر

  )2(»ِلَم به اَألسوُد واَألْحَمرُ عَ «: قولهم

  ):المتقارب: ()3(ال أوس بن حجراألبيض، وق: األحمر: قال األصمعي
ــــــــــدًا َعَليــــــــــه النســــــــــورُ  ــــــــــر َجْع   وَأْحَم

       
ــــــــر   ــــــــُب ُمنَكِس ــــــــِه َثْعل ــــــــي ِضْ◌بِن   وف

  ):الرجز: ()4(ومنه قول عنترة
كــــــــــــــــل امــــــــــــــــرئ َيْحمــــــــــــــــي ِحــــــــــــــــَره   

             
 َأْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَده وَأْحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَره  

  )5(»َعْن َظْهرِها َتُحل ِوْقراً «: قولهم
: قــال األصــمعي. نســان علــى نفســه ومدافعتــه عنهــاورد فــي بــاب حــذر اإل

  .»عن  ظهرها َتُحل ِوْقرا« يقال في مثل هذا 

  )6(»ُجَفْيَنَة الَخَبُر اليقينُ  ِعْندَ «: قولهم
عنـَد ُجَفْيَنـَة « : من أمثال العرب في معرفة األخبـار قـولهم: قال األصمعي

  .»الَخَبُر اليقينُ 
ا كــاَن عنــَدُه علــُم رجــٍل مقتــوٍل، وفيــه وأصــله أن جفينــَة هــذ: قــال األصــمعي

  ):الوافر: (يقول الشاعر

                                           
  .203: األمثال )1(
  ).حمر سود(، ل 205: الفاخر )2(
  .                 30:ديوان أوس بن حجر )3(
  كل امريء يحمي حره   أنا الهجين عنترة    .     92: ديوان عنترة )4(

  َفَرهـــوالوارداُت ُمش     أســوَدهُ وأحَمرَه
  .الحمل الثقيل: الوقر. 221: األمثال )5(
  .201: المصدر السابق )6(
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ــــــــٍب  ــــــــل َرْك   ُتَســــــــاِئُل َعــــــــْن َأِبيهــــــــا ُك
         

ـــــــــــُر الَيقـــــــــــينُ    ـــــــــــَة الَخب ـــــــــــَد ُجفين  َوِعْن

كـــل هـــذا قـــول : قـــال أبـــو عبيـــد. قـــال فســـألوا ُجفينـــة فـــأخبرهم خبـــَر القتيـــلِ 
  .األصمعي

ـــا ابـــن هشـــام الكلبـــي فـــأخبرني أنـــهُ  جهينـــة، قـــال وأم : وكـــان مـــن حديثـــه أن
ُحَصــْين بــن عمــرو بــن معاويــة بــن كــالب خــرج ومعــه رجــل مــن جهينــة يقــال لــه 
األخــنس، فنـــزال منــزًال، فقـــام الجهنــي إلـــى الكالبـــي فقتلــه وأخـــَذ ماَلــُه فكانـــت أختـــه 

  ):الوافر: (صخرة بنت عمرو تبكيه في المواسم، فقال األخنس الجهني فيها
اِئُل فـــــــــي ِمـــــــــَراٍح   َكَصـــــــــخرَة إذ ُتَســـــــــ

            
ــــــــــــونُ    ــــــــــــْرٍم وِعلُمهــــــــــــا ُظُن ــــــــــــي َج  وف

 وعنـــــــــــَد ُجهينـــــــــــَة الَخبـــــــــــُر الَيِقـــــــــــينُ   ُتَســــــاِئُل َعــــــْن ُحَصــــــْيٍن ُكــــــل َرْكــــــٍب    

  .ومراُح حٌي من ُقَضاعة: قال

  )1(»َعْوٌد ُيَقلُح « : قولهم

و أو يكـون مـذمومًا يخلُـُف بعـد ورد في باب الرجل الُمسن ُيـؤدُب بعـد الُعُسـ
قولــه يقلــح . »َعــْوٌد يقلـحُ «: مـن أمثــالهم فــي هـذا: قـال األصــمعي. الرجـل المحمــود

  .يعني أْن ُتَحسن أسناُنُه وتَُنقى

    )2(»ُر َأْوَقى ِلَدِمهِ الَعيْ «: قولهم
ه وأصله َأنـ» العيُر َأوَقى لدِمهِ « : من أمثالهم في التحذير: قال األصمعي 

. الحمـــاُر الوحشـــي  لـــيَس شـــٌئ مـــن الصـــيِد َأشـــد َحـــَذرًا  إذا ُطلـــَب مـــن العيـــر، وهـــو
عـــال األمـــر يعـــول إذا اشـــتد : عـــن األصـــمعي )....5.(»ِعْيـــَلَ◌ َمـــا َلـــهُ « : قـــولهم

                                           
  .]ُيقلحُ :والرواية فيه.[315: األمالي، القالي. 121: األمثال )1(

ديــوان النابغــة ) 6). عــول(،ل80:فصــل المقــال) 5. 28: األمــالي، القــالي. 225: األمثــال) 2(
 -)6 وتقطعت    لروعاتها مني القوى والسائل لقد عالني ما سرها           .118:الـذبياني

  .            351:األمثال
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  ): الطويل)(6:(وتفاقم،وأنشد للنابغة
 ◌ْ َعـــتَها َو َتَقطـــا َســـر ـــْد َعـــاَلِني َم   َلَق

     
ـــــــ   ي القـــــــوى َوالَوَســـــــاِئلُ ِلَروَعاِتـــــــِه ِمن 

ورد فــي بــاب جنايــة الجــاني التــي ال  )6. (»اَدَر َوْهيــًة ال ُترَقــُع َغــ«: قــولهم
ــــةدواَء  ــــالهم فــــي هــــذاقولهم  :قــــال األصــــمعي.لهــــاوال حيل ــــًة ( :مــــن أمث غــــادَر وهي
  .أي َفَتَق فتقًا الُيقدر على رتقه .)الترقعُ 

   )1(»ُغل َقِملٌ «: قولهم

ه أنهــم كــانوا َيُغلــوَن األســيَر بالقــد وعليــه الــوَبُر فــإذا طــاَل معنــا: قــال األصــمعي
  .الِقد عليه َقِمَل َفَيلقى منه جهدًا، فُضرَب مثًال لكل ما ابتلي به وَلِقَي منه ِشدة

 *      *     *  

  )2(»َفَتًى وال َكَما ِلَك « : لهمقو 

هــو مالــك بــن  :قــال محمــد بــن يزيــد. [ وال أدري مــن مالــك: قــال األصــمعي
  ].هو مالك بن قيس بن زهير: نويرة، وقال غيره

  )3(»ُل َيْحِمي َشْوَله َمْعُقوالً الَفحْ « : قولهم

يعني أن الحر » الفحُل يحمي شوَله معقوالً «: ومن أمثالهم: قال األصمعي
  .قد يتحّمل األمَر الجليَل، ويحمي حريَمه وٕاْن كاَنْت به عّلةٌ 

ْق َبْينَ « : قولهم َفر  َتَحاب 4(»َمعد(    

                                           
ل  .دًا، فضرب لكل ما يلقى منه الشدة، فلقي منه جه2/60: ، مجمع األمثال36:الفاخر ) 1(

 .)غلل (

 .ما بين القوسين زيادة في فصل المقال  ،202:، فصل المقال 135:األمثال  )2(

 .  315:، األمالي108: األمثال) 3(

 . 147: األمثال  )4(
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: ورد في باب تحاسد ذوي القرابات وقطيعـتهم أرحـامهم، قـال األصـمعي
، يقول إن ذوي القرابِة إذا تراخْت دياُرهم »فّرْق بيَن معد تحاب «: ومن أمثالهم

  .بعضها من بعٍض كان أحرى أن يتحاّبوا، وٕاذا تدانوا تحاَسدوا وتباَغضوا

  )1(»اللَسانِ  ُفالٌن َذِربُ « : همقول

وهـــو مـــن : قـــال. أصـــُل الـــَذَرِب َفَســـاُد اللســـاِن وســـوء َلفظـــهِ : قـــال األصـــمعي
  ):الكامل. ()2( َمِعَدُته إذا َفَسدْت، وأنشد. قولهم َذِربتْ 

ــــــــــى َبُلالِتكــــــــــم   ــــــــــْد َطــــــــــَويتُكُم َعَل وَلَق
         

  وَعِلْمـــــــُت َمـــــــا ِفـــــــيُكم ِمـــــــَن اَألْذَرابِ   
  .دُة اللسانِ ح: الذربُ : وقال غيره

  )3(»ُفالٌن ُعرةٌ « : قولهم

الَجـَرُب، فيعنـي َأنـه َيُعـر َأْهلـُه أي ُيْلصـُق بهـم : الُعرُة والَعر : قال األصمعي
ـــه، وأنشـــَد : ويقـــال. مـــن العيـــِب والـــدنِس كـــالَجَربِ  ُه بكـــذا إذا َرَمـــاه بـــه وَدنسقـــد َعـــر

  ):البسيط: ()4(لعلقمة الفحل 
 ـــَر الُعـــر   َعْنهـــا َوهـــو َشـــاِمُلها قـــد َأْدَب

      
ــــــرِف    ِمــــــْن َنــــــاِصِ◌ِع الَقِطــــــراِن الص

َتْدِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ 
  

َد : والُعـر : قال َبْثـٌر يخـرُج فـي اإلِبـِل، تـزعم العـرُب أنـه إذا خـرج بـالبعير ُتعمـ
: )5( بعيــــُر َيْبــــرُك إلــــى جانبــــِه فيكــــوى فــــإذا ُفعــــَل بــــه ذلــــك َبــــَرأ هــــذا، وقــــال النابغــــة

                                           
 .وعرفت ما فيكم من األذراب.............ذرب(، ل 117الفاخر  )1(

األخفــش األصــغر، : االختيــارين. نســب البيــت إلــى حضــرمي بــن عــامر األســدي) ذرب(ل  )2(
 170. م1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2فخر الدين قباوة، ط. د: تحقيق

  ).عرر(، ل 81: الفاخر )3(

فخــر الــدين . د: دريــة الخطيــب، مراجعــة/ لطفــي الصــقال : يــوان علقمــة الفحــل، تحقيــقد )5(
  .55.  م 1969هـ 1389، دار الكتاب العربي، حلب، 1قباوة، ط

 .37: ديوان النابغة الذبياني )5(
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  ):الطويل(
 ْلَتِنـــــــــي َذْنـــــــــَب امـــــــــرٍئ وَتَرْكتَـــــــــهُ َحم  

      
  َكـــِذي الُعـــر ُيكـــَوى َغْيـــُره وهـــو َراِتـــعُ   

  )1(»ُفالٌن َقبانٌ « : قولهم

العــرُب يقولــون َقفــاٌن ألنهــم لــيس فــي كالمهــم بــاء : وغيــره: قــال األصــمعي
  .َعَجمّيًة فأعربوه، وهو ُمْسَتقَصى َمْعِرفة الشيء يعمُل به اإلنسان

  )2(.»ُفالٌن ُمَبرمٌ «  :قولهم

هــو : قــال. الــذي ال خيــَر عنــده إنمــا هــو َكــل ال ينتفــُع بــه: قــال األصــمعي
مــأخوٌذ مــن الَبــَرم وهــو الرجــُل الــذي ال يحُضــُر مــع القــوم الميســر وال ُيقــاِمُر فــإذا 

: )3( ُنِحــــَرْت الجــــزوُر وقــــامروا عليهــــا أكــــَل مــــن لحِمهــــا، وأنشــــد لمــــتمم بــــن نــــويرة
  ):الطويل(

  َأخــي َمــا َأخــي ال َفاِحَشــًا ِعْنــَد َبيِتــِه 
    

ــــــــــَد الّشــــــــــَتاِء ُمــــــــــَدفعا    َوال َبَرَمــــــــــًا ِعْن

: )4(ثــــم جعلـــــوا كـــــل ُمْضـــــِجر ُمبِرمـــــًا وَســـــموا الضـــــجر الَبـــــَرم، قـــــال نصـــــيب
  ):الطويل(

  وَما َزاَل ِبي َمـا ُيحـِدُث الـدهُر بيَنَنـا
      

 َعْيِش َأْبــَرمُ ِمـَن الَهْجــِر َحتـى ِكــْدُت ِبـال  
  

  »)5(ُفالٌن ُمْؤَدٌم ُمَبشرٌ « : قولهم

رٌ : (مــن أمثــالهم: قــال األصــمعي: قــال أبــو عبيــد ْؤَدٌم ُمَبشــ هــو ) فــالٌن ُمــ
                                           

  ).قبن(، ل 118: الفاخر )1(
  ).برم(، ل 49: الفاخر )2(
  :ورد البيت كما يلي: 1168/ 3: ضل، شرح اختيارات المف107: ديوانا مالك ومتمم )3(

  وال برمًا تهدي النساء لعرسه      إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا                  
  .سمع له صوت ليبسه: النَطُع، تقعقع: الذي ال يدخل مع القوم في الميسر، القشع: البرم

 .49: الفاخر )4(

  .153: ، فصل المقال106: األمثال )5(

8م –كتاب األمثال لألصمعي
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وأصـــُلُه مـــن َأدمـــِة الجلـــِد : قـــال. الـــذي جمـــَع لينـــًا وشـــدًة مـــع معرفـــِة بـــاألمور
ــُه وهــو الــذي يلــي وبشــرِتِه، فالبشــرُة ظــاهُرُه، وهــو منبــُت الشــعِر، واألدمــُة  باطُن

َب  ــه قــد جمــَع لــيَن األدمــِة وخشــونَة البشــرِة وجــر ــرُاد بــه أن اللحــَم، قــال فالــذي ُي
  .األمورَ 

  »)1(ُفالُن َيَتَشطُر وُفالٌن َشاِطرٌ « : قولهم

الذي َشَطَر عن الخيِر، أي َبُعَد عنـه، ومنـه نـوى : الشاطر: قال األصمعي
  ):المتقارب: ()2(يسُشُطٌر أي بعيدٌة، وقال امرؤ الق

ـــــــــُطْر      ـــــــــيِط الش ـــــــــْيُن الَخل ـــــــــاَقَك َب وَش
 

 وِفـــــــــِيَمْن َأْقـــــــــاَم ِمـــــــــَن الَحـــــــــّي ِهـــــــــرّْ   

  »)3(ُفالُن َيْعَلُم ِمْن حيُث ُتْؤَكُل الَكِتفُ « : قولهم

ومـن أمثـالهم فـي : ورد في باب الرجـل ذي الـدهاء واإلرب، قـال األصـمعي
  ).ُل الَكِتفُ فالُن َيْعَلُم من حيث ُتْؤكَ (نحو هذا 

  »)4(ُفالُن ُيَقرُد ُفالَناً « : قولهم

ُد ُفالنــاً : (ومــن أمثــالهم فــي الخــداع قــولهم: قــال األصــمعي ــر أي ). فــالُن ُيَق
وأصُل ذلك أن يجيَء الرجُل بالخطام : قال. يحتال له ويخدعه حتى يستمكَن منه

قــرادًا مــن البعيــر حتــى إلــى البعيــِر الّصــعِب قــد ســتَره منــه لــئال يمتنــع، ثــم ينتــزع 
يستأنَس به البعيُر، ويدني إليه رأَسُه، فـإذا فعـَل ذلـَك بـه َرمـى بالِخطـاِم فـي عنِقـِه، 

                                           
  .28: خرالفا )1(

  .155: ديوان امريء القيس )2(
  .ر     أم الظاعنون بها في الشطرـن الحي هـوفيمن أقام م

 .100: األمثال )3(

  .83: المصدر السابق )4(
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  ):الوافر: ()1(وفيه يقول الحطيئة
َلَعمـــــــــُرَك َمـــــــــا ُقـــــــــَراُد َبِنـــــــــي ُكَليـــــــــٍب  

     
ـــــــــــــــــَتَطاعِ    ـــــــــــــــــَراُد ِبُمْس ـــــــــــــــــِزَع الُق   ِإذا ُن

  .أي ال يخدعون

  )2(»زة في َأي حَ « : قولهم

  ):الكامل: ()3(الوقُت والحيُن، وأنشد: الحزةُ : قال األصمعي
وَرَمْيــــــــُت َفــــــــوَق ُمــــــــالَءٍة َمْحُبوَكــــــــٍة   

    
ــــــــــُت لَألْشــــــــــَهاِد َحــــــــــزَة َأدِعــــــــــي     وَأَبْن

  .أي وقت ذلك تبين فعلي

  )4(»في َبّطِن ُزْهَماَن َزاُدهُ «  :قولهم

: يقـول) فـي َبّطـِن ُزْهَمـاَن َزاُدهُ ( ومن أمثالهم: قال األصمعي: قال أبو عبيد
  .مع فالن ُعدته التي يحتاُج إليها وَبَتاته وما ُيصلحه

    )5(»في رَأِسِه ُنَعَرةٌ « : قولهم

مثَــٌل للرجــل » فــي رأِســِه ُنَعــَرة«: مــن أمثــال العــرب ويقــال: قــال األصــمعي
  .الطامح الرأس الذي ال يستقرّ 

  )6(»ْنَجَد الَمْرُخ والَعَفارُ تَ في ُكل َشَجٍر َناٌر واس« : قولهم

                                           
 .62: ديوان الحطيئة )1(

  ).حزز(، ل 125: الفاخر )2(

ف عبــــد العزيــــز الميمنــــي، مطبعــــة لجنــــة التــــألي: أبــــو عبيــــد البكــــري، حققــــه: ســــمط الآللــــي )3(

نسـب البيـت إلـى سـاعدة بـن العجـالن مـن بنـي تمـيم . 223م  1936هـ، 1345/ والترجمة
 .بن سعد بن هذيل

  .312: ، فصل المقال216األمثال  )4(

  .217: األمالي، القالي )5(

  .202: ، فصل المقال136: األمثال )6(
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ومـــن أمثـــالهم فـــي تفضـــيل بعـــض أهـــل : قـــال األصـــمعي: قـــال أبـــو عبيـــد
    .»)1(في كل َشَجٍر ناٌر واستنجَد الَمْرُخ والَعَفاُ « الفضل على بعض

  )2(»َنْفِسي ِمْن َكَذا َحزَازٌة  في« : قولهم

  ):طويلال: ()3(ُحْرَقٌة وَغم، وأنشد للشماخ: قال األصمعي
ــــا َشـــــَراها َفاَضــــِت الَعـــــْيُن َعْبـــــَرًة   َفلم

    
وفــي الــنفِس َحــَزاٌز ِمــن الَوْجــِد َحــاِمُز     

       *     *     *  

   )4(َكاِء َكاَن َوْجُهَك َعاِبَساً َقْبَل البُ « : قولهم

  .ورد في باب البخيل َيْعَتّل باإلعساِر وقد كاَن في اليساِر َمانعاً 

  ).َقْبَل الُبكاِء كاَن َوْجُهَك َعاِبَساً : ( ومن أمثالهم في هذا قولهم: يقال األصمع

  »)5(َقْبَل الرَماِء ُتْمُأل الَكَناِئنُ « : قولهم

قـــال . ورد فـــي بـــاب االســـتعداد للنوائـــب قبـــل حلولهـــا ومـــا فيـــه مـــن الحزامـــة
  .ُتمُأل بالسهامِ  يعني الِجَعابَ » َقْبَل الرماِء ُتمُأل الَكَناِئنُ «: األصمعي أو غيره

  )6(»َخَذ ُفالُن الَباِطَل َدَغالً َقْد ات « : قولهم

                                           
غصــانهما مــن أ شــجرتان فيهمــا نــار لــيس فــي غيرهمــا مــن الشــجر، ويســوى: المــرخ والعفــار )1(

  .الزناد فيقتدح بها
  :أورد قول الشماخ كما يلي) حزز(، ل 130: الفاخر )2(

  وفي الصدر حزاز من الهم حامز ما شراها فاضت العين عبرة     فل
صـالح الـدين الهـادي، دار المعـارف، مصـر، : ديوان الشـماخ بـن ضـرار الـذبياني، تحقيـق )3(

1968  .190.  
  وفي الصدر حزاز من الوجد حامز    فلما شراها فاضت العين عبرة  

  .310: األمثال )4(
  .203: األمالي، القالي. 215: المصدر السابق )5(

  .381: فصل المقال. 266: األمثال )6(
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  ).قد اتَخذ فالُن الَباطَل َدَغالً : (ومن أمثالهم في الباطل: قال األصمعي

  )1(»َقْد َأْعرَضِت الِقْرَفةُ « : قولهم

مـن أيـن : وٕاذا اتهم الرجُل رجًال فقيل لـه: قال األصمعي وغيره من علمائنا
معنـــاه أن هـــذا ). قـــد أعرضـــِت الِقْرَفـــةُ : (مـــن بـــالد كـــذا وكـــذا فقيـــل لـــه: هـــو؟ قـــال

  .مطلٌب عريٌض، ال ُيقدُر عليه، وال ُيحاُط ِبهِ 

  )2(»د َأْفَرَخ القوُم َبْيَضَتهم ق« : قولهم

ــــر وٕابــــداؤه بعــــَد كتماِنــــِه قــــولهم قــــد َأْفــــَرَخ القــــوُم : (ورد فــــي بــــاب إعــــالن الس
  ).َبْيَضَتهم

قــد أبــدى هــؤالء أمــَرهم كمــا تفــرُخ : ه خــروج الفــرخ مــن البيضــة، يقــولوأصــل
  .الحمامُة بيضَتها، قاله األصمعي وأبو زيد

  )3(»ْنَصَف القاَرَة َمْن رَاَماهاقد أَ « : قولهم

هــذه كلمــة موزونــة تشــبه الرجــز، واألولــى بهــا أنهــا قيلــت علــى غيــر ذلــك 
 -د يجــيء بمثلهــا فــي الشــعروجــاءت موزنــة باالتفــاق، ألنهــا مضــطربة الــوزن، وقــ

ذكـرت : وٕانما قلنا ذلك لمـا ذكـر األصـمعي وقـد سـأله الرشـيد عـن هـذا المثـل فقـال
الرواة فيـه أربعـة أوجـه، فـذكر بعضـهم أن حّجـار بـن عـامر خـرج بظعينـة منتجعـًا 

خــل عــن الظعينــِة وانــُج : إلــى أهلــه بنجــران، فلقيــه صعصــعة بــن جــراح فقــال لــه
  .ويحك خل عن الظعينِة واحذر الموت: قال. أوسع لكَ  ما وراءكَ : قال. سالماً 

لعـن : ثـم حمـل عليـه وقـال) قـد أنصـف القـارة مـن راماهـا: (فقال ابن عـامر
  .اهللا أعجلَنا موتًا وأسرَعنا فوتًا فقتله
                                           

  .300: األمثال )1(
  .60: السابق الصدر )2(
  .150و  577: كتاب المثلين )3(
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قــد أنصــَف الجبــَل : (الجبــل عنــد مــن رواه، فقــال: إن القــارة: والوجــه الثــاني
  ):من راماه
قــارة الحــرة مــن األرض، يقــف منهــا الرجــل علــى أميــال إن ال: وقــال آخــرون - 

فيســتزيد بهــا عنــاء، وأمــا الــذي صــح لنــا ووضــح عنــد ثقــات رواتنــا فــإن التبابعــة كانــت 
ال تقـع سـهامها فـي غيـر الحـدق، وتكـون فـي الموكـب ) رمـاة الحـدق(لهم رمـاة تسـمى 

ق وفـي أيـديها الذي يكون فيه الملـك علـى الجيـاد البلـق مـن الخيـل فـي أعناقهـا األطـوا
األسـورة فخــرج فــي موكــب الســغد فــارس معلــم بعــد بــاب ســمور، قــد ألجــم نشــابته بــوتر 

قــد أنصــف : (؟ أيــن رمــاة العــرب؟ فقــال العــرب»أيــن رمــاة الحــدق«قوســه وهــو ينــادي 
فأمــا فــي غيــر روايــة . وكــاَن النصــاف لهــم أبــو حســان يومئــذ: قــال) القــارة مــن راماهــا

وهـو ) )1(ذات نكيـف(ان لـبعض رجـاز األحـابيش يـوم األصمعي فينشدون من رجز ك
  :يوم كان بين قريش وكنانة

ــــــــــــــــــــــــا ِإذا َكتيبــــــــــــــــــــــــُة َنلَقاهــــــــــــــــــــــــا     ِإّن
         

ــــــــــــــى َأوالهــــــــــــــا     َنــــــــــــــرد ُأْخَراهــــــــــــــا عَل
    َقــــــْد َأْنَصــــــَف الَقــــــارَة َمــــــْن َراَماهــــــا  

ابُن الهوِف بـن خزيمـة أحـد أحيـاء األحـابيش مـن كنانـة وهـم حلفـاء : والقارةُ 
  .قريش

ْبُح ِلِ◌ِذي َعْيَنْيِن  َقْد َبينَ « : قولهم 2(»الص(  

فإذا ظهر األمُر الظهوَر كله حتـى ال يسـتتر منـه : قال األصمعي وأبو زيد
ْبُح لذي َعْيَنْينِ : (شيٌء قيل ن الصقد َبي.(  

جوُر الُعلَبة  َقدْ « : قولهم 3(»ُتْحَلُب الض(  

                                           
نـي كنانـة، وعلـى قـريش عبـد هو يوم كان به وقعـة بـين قـريش وبنـي كنانـة فهزمـت قـريش ب )1(

  )نكف: (المطلب التاج

  .59: األمثال )2(
  ).ضجر(ل  81: األصمعي: الشاء )3(
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  )1(» َقْد َتَر هَيَأ القومُ « : لهمقو 
: قـال األصـمعي. ورد في باب اختالط الرأي وما فيه مـن الخطـأ والضـعف

وذلـك أن يضـطرَب علـيهم الـرأي فيقولـوا مـرًة ). قد تَـَر هَيـَأ القـومُ : (ومن هذا قولهم
  .كذا ومرة كذا

  )2(»اَوَز الِحَزاُم الطْبَيْينِ َقْد جَ « : قولهم
قــد جــاَوَز : (األصــمعيورد فــي بــاب بلــوغ ومنتهــى غايتهــا فــي الجهــد قــول 

  ).التقْت َحْلَقَتا الِبَطانِ (وكذلك ) التقى الِبطاُن والَحقبُ (وكذلك ). الِحَزاُم الطْببْينِ 
وأصـــل ذلــــك أْن يريـــد الفـــارس النجــــاَء ِمـــْن طلـــٍب َيتِبُعــــه، فيبلـــَغ ِمــــْن : قـــال

  .َفَيُشدهُ  مخافته أْن يضطرَب حزاُم دابِته حتى يبلَغ طبييها، وال يمكنه أن ينزلَ 

  )3(»َجَر الَعْوُد َفِزْدُه ِثْقالَقْد َجرْ « : قولهم

  )4(»َقْد َصرًح بكذا« : همقول
  .أخلصه ولم يشبه بشيء: قال األصمعي

  )5(»َعِلَقْت َدْلَوَك َدْلٌو ُأخرىَقْد « : قولهم
أي قــد دخــل فــي أمــرك ) قــد عِلَقــت دلــَوَك دلــٌو أخــرى: (قــال األصــمعي قــولهم

ــْدلي َدلــوه لالســتقاء، فيرســل آخــُر دلــوه أيضــًا، فتعلــق بــاألولى داخــل، وأصــلُ  ُه الرجــل ُي
  .قد عرَض في أمرَك عارٌض : حتى تمنَع صاحَبها أن يستقي، فيقول

  )6(»َقْد ِعيَل َصْبُرهُ « : قولهم

                                           
  .299: المصدر السابق )1(
  .343: المصدر السابق )2(
  ).فزده وقرا: (برواية) عود(، ل 98: األصمعي: الفرق )3(
  .115: الفاخر )4(
  .244: األمثال )5(
 ).عول(، ل 111: الفاخر )6(
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عالني األمُر إذا غلبني، وأنشـد : َغَلَب، ويقال: ِعيَل ُصبُره: قال األصمعي
  ):الطويل():1(اليمامي

ــــي ُقْرِبهــــا ُبرِئــــي َو َلْســــَت ِبَواِجــــدٍ    َفِف
     

ــــــــا   ــــــــه َطب ــــــــا َعاَل ــــــــَقٍم إّال ِبَم   َأَخــــــــا َس

  )2(»ؤَخُذ الَجاُر ِبَذْنِب الَجارِ َقْد يُ « : قولهم
وأصله فيما ذكر األصـمعي الـنظم، وذلـك َأن أعرابيـًا حـاوَل َأْن َيَطـَأ امرأتَـُه 

  ):الرجز: (قالوهي حاِئٌض فمنعته فأتاها من خلٍف، و 
أّمــــــــــا ورب البيــــــــــِت ِذي اَألْســــــــــَتاِر  

     
ـــــــــــــــــــــارِ    ـــــــــــــــــــــَة الِحَت  ألهـــــــــــــــــــــِتَكن َحلَق

  َقـــــــْد ُيؤخـــــــُذ الَجـــــــاُر ِبـــــــَذْنِب الِجـــــــارِ   ِبَفْيَشـــــــــــــــــــــٍة َكَفيَشـــــــــــــــــــــِة الِحمـــــــــــــــــــــاِر     

  )3(»َقَطَع اُهللا َداِبَرهُ « : قولهم
اُهللا أصــــــلُه، قــــــال األصــــــُل، أي أذهــــــَب : الــــــداِبرُ : قــــــال األصــــــمعي وغيــــــُره

  ):الطويل:()4(الشاعر
ـــــي َوَخـــــالِتي أم ِفـــــدًى لكمـــــا ِرْجَلـــــي  

     
ـــــــّدواِبرُ    ـــــــز ال ـــــــالَب إذ ُتَج   َغـــــــداَة الُك

  .أي يقتل القوم فتذهب أصولهم فال يبقى لها أثر

  )5(»في َأْمٍر ال ُيناَدى َوِليُدهُ القوُم « : قولهم
) لقـوُم فـي األمـر ال ُينـادى َوليـُدهُ ا(ومـن أمثـالهم فـي الشـدِة : قال األصـمعي

  .أي بلَغ من الجهِد أن ُيذهَل المرأَة عن صبِيها أن تدعوه
 *      *     *  

  )6(»َفَراطيَسها َكرَاِكُر اِإلبلِ َكَأن « : قولهم
                                           

 .دون عزو 112: الفاخر )1(
  .206: كتاب المثلين )2(
  ).دبر(، ل 159: الفاخر )3(
 .البيت من مفضلية الحارث بن وعلة. 775/ 2: شرح اختيارات المفضل )4(
/ 2: مجمع األمثال. 471: فصل المقال. 407و 2/376: جمهرة األمثال. 342: األمثال )5(

  ).ولد(، ل 390
  ،61: األصمعي: الفرق )6(
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  )1(»َكالَحاِدي وَلْيَس له َبِعيرٌ  «: قولهم

مـن : صـمعيقـال األ. ورد في باب انتحال الرجل العلـم وليسـت عنـده أداتـه
  .»َكالحاِدي وَلْيَس له َبعيرُ «: أمثالهم في هذا

  )2(»َكاَن ِحَمارًا َفاْسَتْأَتنَ « : قولهم

مـــن : قـــال األصـــمعي. ورد فـــي بـــاب الرجـــل يكـــون ذا عـــّز ثـــم يحـــور عنـــه
  .، أي صاَر أتانًا بعَد أْن كاَن حماراً »كاَن حمارًا فاستأتنَ «: أمثالهم في هذا

  )3(»َكراِغيِة الَبْكرِ انْت َعليهم كَ « : قولهم

كانــــت علــــيهم «: مــــن أمثــــالهم فــــي الشــــؤم والَحــــَين قــــولهم: قــــال األصــــمعي
يعني بكر ثمود حين رماه صاحبهم، فرغا عنَد الرميِة، فأنزَل اُهللاً◌ » َكراغيِة الَبْكر

: )4(بهم سخَطه عنَد قتِل الناقِة وبكِرها، قال النابغُة الجعـدي لرجـل مـن األشـعريين
  ):الوافر(

ــــــــي َثمــــــــُوٍد    َرأيــــــــُت الَبْكــــــــَر َبكــــــــَر َبِن
      

  وَأنــــــــــــــَت َأراَك َبْكــــــــــــــَر اَألْشــــــــــــــَعِرينا  
وكــذلك عــاقر الناقــة نفســه صــار مــثًال فــي الشــؤم عنــد العــرب، ومنــه قــول 

  ):الطويل: ()5(زهير بن أبي ُسلمى
  َفتُْنــــــِتْج َلُكــــــْم ِغْلَمـــــــاَن َأْشــــــَأَم ُكلهـــــــُم 

     
ـــَأْحمر َعـــاٍد ثُـــّم تُـــرْ     ِضِ◌ْع َفـــَتْفِطمِ َك

  .أراد أحمر ثمود فلم يمكنه الشعُر، فقال عاد
  )6(»الَقْرِن َفُجِدَعْت ُأْذُنهُ  َكَطالبِ « : قولهم

                                           
  .208: األمثال )1(
  .315: األمالي، القالي. 117: المصدر السابق )2(
  .332: المصدر السابق )3(
 .210. م1964عبد العزيز رباح، المكتب اإلسالمي، دمشق، : ديوان النابغة الجعدي، تحقيق )4(
  .19: شعر زهير بن أبي سلمى -)5(

  .361: ، فصل المقال250: األمثال )6(
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مـن : قـال األصـمعي. ورد في باب الحاجة تـؤدي صـاحبها إلـى تلـف نفسـه
ـــهُ : (أمثـــالهم فـــي هـــذا قـــولهم ـــْرِن َفُجـــِدَعْت َأْذُن أي جـــاء يطلـــب زيـــادة ). َكطالـــِب الَق

  .لف ما عندهفأت
أي إنـــُه بحـــث ليطلـــب معاشـــًا فســـقط ). كالباحـــِث عـــن الشـــفرةِ : (قـــال ومثلـــه

  .على شفرة فعقرته أو قتلته، ويعني الصيد الذي يقع في الحبالة

  )1(»َكَفى ِبُرَغاِئها ُمَناِدياً « : قولهم

فـــي رســـالة )2(ذكـــر أبـــو المحاســـن المفضـــل بـــن محمـــد بـــن مســـعّر النحـــوي
  ):الطويل: ()3(ل عروة بن الورد العبسياإلنصاف في تفسير قو 

ــاَز َســْهمي َكَفُكــْم َعــْن َمَقاِعــد    َفــِإْن َف
      

  َلُكـــم َخْلــــَف َأْدبـــاِر البُيــــوِت ِوَمْنَظــــرِ   
ويقــال إن : الضــيُف ينــزُل فــي َأدبــاِر البيــوِت ثــم قــال: قــال األصــمعي: قــال

البيـوِت منتزحـًا مـن الحـي  رجًال جاء مستضيفًا فأناَخ ناقتَـُه علـى العـادِة فـي أدبـارِ 
  .كفى برغائها مناديًا فذهبت مثالً : لو ناديَت لُعلَم مكاَنَك وأضفَت فقالَ : فقيل له

  )4(»َقْوَمًا ِبَصاِحِبهم َخِبيراً  َكَفى« : قولهم

أي ). َكَفــى قْومــًا بصــاِحبهم َخبيــرا(مــن أمثــالهم فــي الخبــرة : قــال األصــمعي
  .كل قوم أعلم بصاحبهم من غيرهم

  )5(»ُكل امرئ في َبْيِتِه َصِبي « : لهمقو 

                                           
  .710كتاب المثلين  )1(

 .280/ 7: الزركلي: األعالم. 297/ 2: بغية الوعاة السيوطي )2(

    .36. م1964دار بيروتـ : ديوان عروة بن الورد والسمؤال )3(

  .38:  د عمر فاروق الطباع: تحقيق: األصمعيات -

  .202: األمثال )4(

  .159: المصدر السابق )5(
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  :من أمثالهم: قال األصمعي. ورد في باب ُحسن ِعْشرة الرجل أهله وحامته

) امرئ في َبْيِتِه َصِبي ُكل.(  

  )1(»ُكل َشاٍة ُتَناُط ِبِرْجِلها« : قولهم

ومـن : قـال األصـمعي. ورد في بـاب الظلـم فـي عقوبـة اإلنسـان بـذنب غيـره
  .فال ينبغي أن ُيؤخَذ َأحٌد بذنِب غيِرهِ : يقول). كل َشاٍة تُناُط برجلها: (أمثالهم

  )2(»ل ُمْجٍر ِبالَخالِء ُيَسر كُ « : قولهم

ُكـــل ُمْجـــٍر بـــالَخالِء «: مـــن أمثـــالهم فـــي مثـــل هـــذا قـــولهم: قـــال األصـــمعي
 جل يجري فرسـه بالمكـان الخـالي الـذي ال مسـابقَ : قال. »ُيَسرلـه فيـه،  وأصُلُه الر

ُيضرُب للرُجِل تكـوُن فيـه . فهو مسروٌر بما يرى من فرِسِه، وال يدري ما عنَد غيِرهِ 
  .الخلُة يحمُدها من نفِسِه، وال يشعر بما في الناس من الفضائلِ 

  )3(»ُكل ِنَجاِر ِإبٍل ِنَجاُرها «: قولهم

، يعنـي »ِنَجاُرهـاُكل ِنَجـاِر إبـٍل «: ومن أمثالهم في الُمَخلط: قال األصمعي
   .أن فيه ُكل لون من األخالِق، وليَس له رأي يثبُت عليه

  )4(»ِنَبْي َهْرَشى َلُهن َطِريقُ ِكال َجا« : قولهم

، ُيضــرب مــثًال »ِكــال َجــانبي َهرشــى لهــّن َطريــقُ «: ويقــال: قــال األصــمعي
  .لألمرين يشتبهان ويستويان، أي مأخذ أخذتهما

  )5(»لى الَبقرالِكالَب ع« : قولهم
                                           

  .274: المصدر السابق )1(
  .349: األمالي، القالي. 136: المصدر السابق )2(
  .349: األمالي، القالي. 128: األمثال )3(
  .172: األمالي، القالي )4(

 .284: األمثال )5(
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وأصُله َأْن » الكالَب على البقر« :ومن قلة المباالة قولهم : قال األصمعي
  .ُيخلى بين الكالِب وبيَن ِبَقِر الوحشِ 

  )1(»َعس خيٌر ِمْن َكلٍب َرَبَض  َكْلبُ « : قولهم

ـــُب َعـــس خيـــٌر مـــن كلـــٍب «.ورد فـــي بـــاب اكتســـاب المـــال والحـــث عليـــه كل
  .، عن األصمعي»َرَبَض 

ْيِد في عِ « : مقوله يسِة اَألَسِد َكُمْبَتِغ الص 2(»ر(  

كمبتـِغ الصـيَد فـي «: من أمثال العرب ويقـال: قال األصمي: قال أبو علي
  .، ُيضرب مثًال للرجل يطلُب الغنيمَة في موضع الَهلَكة»عريسة األسد

  )3(»َتْبِضعِ التْمِر إلى َهَجرَ َكُمسْ « : قولهم

األشـــياء مـــن األمـــاكن التـــي تعـــّز فيهـــا إلـــى ورد فـــي بـــاب الخطـــأ فـــي نقـــل 
َكُمْسَتْنِضــع «: مــن أمثــالهم فــي هــذا قــولهم: قــال األصــمعي. األمــاكن التــي تكثــر

  :قال األصمعي ومثله... »التْمِر إلى َهَجر

  )4(»َكُمَعلمٍة ُأمها الِبَضاعَ « : قولهم

  .أعلُم منهوهذا في الرُجِل يجيُء بالعلِم إلى من هو . يريد الِغْشيانَ 
 *      *     *  

َلَمةِ « : قولهم كم َعْصَب الس5(»َألْعِصَبن(  

                                           
  .200: المصدر السابق )1(

  .234: األمالي، القالي. 151: األمثال )2(

  .292: األمثال )3(

  .2/153: ، جمهرة األمثال293:، األمثال84:األصمعي: الفرق )4(

  . 330:ي، القالياألمال )5(
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ـَلمُة » ألعصـبّنكم عْصـَب الّسـَلمةِ «: ويقـال: قـال األصـمعي: قال أبو علي والس
  .يأتيها الرجُل فيشّدها بِنسَعٍة إذا أراد َأْن يخبَطها لئال يشذ شوكها فُيصيبه

  )1(»بالِمْعَناِقِ◌  ُأللِحَقن َقُطوَفها« : قولهم

» ألُلِحقــن َقُطوَفهــا بالمْعَنــاِق◌ِ «ومــن أمثــالهم فــي الجــالدة : قــال األصــمعي
  .يعني فيما ُيْتبُعها به من شّدِة السيرِ 

  )2(»َلِئيٌم َراِضعٌ « : قولهم

من ِشـدِة بخلـِه، يرضـُع الغـنَم واِإلبـَل، وال َيْحَتِلـُب فـي إنـاء، : قال األصمعي
  ):البسيط: ()3(ناء، وأنشدبخًال بلطاخِة اإل

  َنْفــٌس َلــُه ِمــْن خيــاِر النــاِس َصــاِلَحةُ 
        

  تُْعطـــي الَجزيـــَل ونفـــٌس َتْرَضـــُع الَغَنمـــا  

  .يمدحه في أوِل البيِت ويهجو في آخره

  )4(»ال آتيَك السَمَر والَقَمرَ « : قولهم

ــــَمُر عنــــدهم الظللمــــُة، واألصــــُل فــــي هــــذا أن: قــــال األصــــمعي هــــم كــــانوا الس
َيْجتِمعـــوَن َفَيْســـَمرون فـــي الظلمـــِة ثـــم َكثُـــَر االســـتعماُل حتـــى َســـموا الظلمـــَة َســـَمرًا، 

  ):مجزوء الكامل: ()5(وأنشد في أن الَسَمر الظلمةُ 

                                           
  .175: ، فصل المقال115: األمثال )1(
  .98: أبو عكرمة الضبي: األمثال )2(
  .108: شعر النمر بن تولب )3(

 نفس له من نفوس القوم صالحة     تعطي الجزيل ونفس ترضع الغنما

  .228/ 2: مجمع األمثال )4(
  :ورواية البيت األول. دون عزو) سمر(ل  )5(

 مـل فحـب جحفـوكـمرًا       غطفان مـأزر س مـقني إن لـال تس
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ـــــــــــــَمرًا    ـــــــــــــْم أُزْر َس ال َتْســـــــــــــِقني إّن َل
            

ـــــــٍل َضـــــــْخمِ    ـــــــاَن َمْوكـــــــِب َجْحَف  َغَطف

 َيتوْقــــــــــــــــــــدوَن  َتوقــــــــــــــــــــَد  الــــــــــــــــــــنجمِ   ِئِفــــــــــــِه     تُــــــــــــْدعى هــــــــــــوزاُن فــــــــــــي طوا

  .ورد في باب األمثال في ترك اللقاء ودهوره وأزمنته

  )1(»َتلَفِت الّجرُة والدرةُ ال آتيَك َما اخْ « : وكذلك قولهم

رَة قال واختالفهما أن الـد . »ال آتيَك ما اْخَتلَفِت الجرُة والدرةُ «: قال األصمعي
َرَة تعلو إلى الرأسِ  ْرع، والج تسفل إلى الض.  

  .»ال آتيَك َما َأّطِت اِإلبلُ « : وكذلك قولهم

  )2(»َما َحَمَلْت َعْيني الَماَء  ال آتيكَ « : وكذلك قولهم

  )3(» آتيَك َما َحنِت النيُب ال« : وكذلك قولهم

  )4(»ُفرُ ِت الُفْوُر والعُ ال آتيَك َما ألألَ « : وكذلك قولهم

واألعفُر األحمُر من الظباِء، : أي ما حّركت أذنابها، أي ال آتيك أبدًا، قال
الظبـاُء ال واحـَد : الفورُ : وقال لي أبو بكر بن دريد، قال األصمعي. والُفوُر الّسودُ 

  .لها

  )5(»ال َأفعُل َذلَك َأبَد اَألبيدِ « : وكذلك قولهم

  )6(.»اهريَن أْفَعُلُه َدْهَر الد ال « : وكذلك قولهم

  .»ال َأَفْ◌َعُلُه َعْوَض الَعاِئضينَ « : وكذلك قولهم 
                                           

 .380: األمثال )1(

 .384: المصدر السابق )2(

 .380المصدر السابق  )3(

  .128: األمالي، القالي )4(
  . 384: األمثال )5(
 .383: المصدر السابق )6(
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  )1(»ال ُتَبسْق « : قولهم
َبَســق الرجــُل : معنــاه ال تطــول مــن الُبســوِق وهــو الطــوُل، قــال: قــال األصــمعي

َ◌ِضيدٌ والنْخَل َباِسَقاٍت لها طَ «: قال اهللا عز وجل . والنخلُة إذا طاال 2(.»ْلٌع ن(  
  ): الوافر: ()3(الشاعرقال 

فــــــــــــإن لهــــــــــــا َحظــــــــــــاِئَر َباِســــــــــــَقاٍت   
   

 َعطــــــــــــــــــــــــــاَء اِهللا َرب الَعاَلِميَنــــــــــــــــــــــــــا  

  )4(»ال ُتَبلْم َعَلّيهِ « : ولهمق
َأْيَمَلـت : وهـو مـأخوٌذ ِمـْن قولـكَ : قـال. ال تَُقبْح ِفْعَلُه وتُْفسْدهُ : قال األصمعي
  .ال تُّبلْم عليه أي ال تجمْع عليه المكروهَ : وقال بعضهم. الناقُة إذا َوِرَم َحَياُؤها

  )5(»ال َتبله ِعندي َبالٌة « : قولهم
ال : ويقــالُ : معنــاه ال يْنــداُه منــي َنــَدًى وال َخْيــَر، قــالَ : قـال األصــمعي وغيــره

  ):الوافر: ()6(تبله عندي بالٌة وبالِل مثُل َقَطاِم، وأنشد
ـــــــــَال واِهللا يـــــــــا بـــــــــَن َأبـــــــــي َعِقيـــــــــلٍ    َف

          
 َتُبلـــــــــــــَك َبْعـــــــــــــَدها ِعْنـــــــــــــِدي َبـــــــــــــاللِ   

             

  :َبل َرِحَمُه إذا َوَصَلها وصنَع إلى قرابِته خيرًا، وجاء في الحديث: ومنه
  ).ُبلوا أرَحاَمكم ولو بالسالمِ (

                                           
  .18: الفاخر )1(
  .10اآلية : سورة ق )2(
  :مفضلية المرار بن المنقذمن البيت . 356/ 1: شرح اختيارات المفضل )3(

 عطاء اهللا رب العالمينا       حظائر ناعمات لهــافإن 
  ).بلم(، ل 17: الفاخر )4(
  ).بلل(، ل 218: الفاخر )5(
  :البيت لليلى األخيلية وورد كما يلي) بلل(نسب صاحب اللسان في مادة )6(

  .فال وأبيك يا بن أبي عقيل        تبلك بعدها فينا بالل
جليــل العطيــة، دار / خليــل إبــراهيم العطيــة: جمــع وتحقيــق: ديــوان ليلــى األخيليــةوفــي  -

  .106.  م1967هـ  1386الجمهورية، بغداد، 
  .فال وأبيك يا بن أبي عقيل        يبلك بعدها عندي بالل
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  )1(» تُْبِطْر َصاِحَبَك َذْرَعهُ ال «: قولهم
ال : (ن أمثالهم في هذام: قال األصمعي. ورد في باب التثقيل على الناس

  .ال تحمله ما ال يطيق: يقول). تُْبِطْر َصاِحَبَك َذْرَعهُ 

  )2(» ُتْبِقِ◌ إال على َنْفِسَك ال «: قولهم
  : ومن أمثالهم في توعد الرجل صاحبه وهو ضعيف َأْن يقال له: قال األصمعي

  .اْجَهْد َجْهَدكَ : ، يقول»ال تُْبِق إّال على نْفسك«

اِرَخ واْنُظْر َما َلهُ  َتْسَألِ ال  «: قولهم 3(»الص(  
مــن أمثـالهم فــي : قــال األصـمعي. ورد فـي بـاب قضــاء الحاجـة قبــل سـؤالها

اِرَخ واْنُظْر َما َلهُ «: هذا قولهم ُه لن يأتَيـَك ُمْستصـِرَخًا إّال : ، يقول»ال تْسَأِل الصإن
  .ِمْن ُذعٍر أصاَبُه فأغْثُه قبَل َأْن يسألَك الِغياثَ 

  )4(»ال َتعَجْب للَعروِس َعاَم ِهَداِئها «: لهمقو 
، ُيـراد أن الرُجـَل »ال تعجـْب للَعـروِس عـاَم ِهـدائها«: ويقـال: قال األصمعي

  .إذا استأنَف أمَره تجّمَل لكَ 

  )5(» َتْعَدُم الَحْسَناُء َذاّماً ال «: قولهم
لـــــة  ورد فـــــي بـــــاب الرجـــــل المعـــــروف باإلصـــــابة والصـــــدق تكـــــون منـــــه الز

  .»ال َتْعدُم الحسناُء ذاّماً «: من أمثالهم في هذا: قال األصمعي. السقطةو 
  .ال يخلو الرُجُل من أن يكوَن به َما ُيعابُ : وفي معناه قال القالي

                                           
  .289: األمثال )1(
  .322: المصدر السابق )2(
  .253: المصدر السابق )3(
  .156: األمالي، القالي )4(
  .203: األمالي، القالي. 51: األمثال )5(
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َك َنْصَراال َتْعدَ « : قولهم 1(»ُم ِمْن ابِن َعم(  

 ورد في باب احتمال الرجـل لـذي َرِحِمـِه يـراه ُمْضـطهدًا وٕان كـان لـه كاشـحاً 
  .قالياً 

  .»ال َتْعَدُم من ابن َعمَك َنْصرا« : يقال في مثل هذا: قال األصمعي

  )2(»ال َتِعِظْيِني وَتَعْظَعِظي«  :قولهم

أي ال توصـيني » ال َتِعِظينـي وَتَعْظَعِظـي« : ومـن أمثـالهم: قال األصـمعي
  .وأوِصي نفَسكَ 

  )3(»الٍم َقْد َغَزا ال َتْغُزو إّال ِبغُ « : قولهم

ال َتْغـُزو إّال ِبُغـالِم قـد « : ومن أمثالهم في التجـارب قـولهم: األصمعيقال 
  :يقول» َغَزا

 ــُه أعلــُم بمــا ُيصــلُحَك مــن هــذا الِغــرَك إّال رجــٌل لــه تجــارٌب، فإنال َيْصــَحبن
  .الجاهِل باألمورِ 

  )4(»كْن كالَباِحِث عن الُمْدَيِة ال تَ « : قولهم

ــَدرُ  : قــال األصــمعي. علــى اإلنســان بســعيه فيــه ورد بــاب الحــين يجتلبــه الَق
  .»ال تكْن كالباِحِث عن الُمْديةِ « : ومنه قولهم

  )5(»ِس الثرى َبْيِني َوَبْيَنكَ ال ُتوبِ « : قولهم

أي ال » ال توبِس الثّـرى بيِنـي وبيَنـكَ «: ومن أمثالهم ويقال: قال األصمعي
  .تقطع الود الذي بيننا

                                           
  .141: المصدر السابق )1(
  .208: المصدر السابق )2(
  .106: المصدر السابق )3(
  .329: المصدر السابق )4(
  .223: األمالي، القالي )5(

9م –لألصمعيكتاب األمثال 
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  )1(»ْئَتلْيتَ ال َدَرْيَت وال ا«  :قولهم
ال : ائتليــُت افتَعْلــُت مــن َألــْوُت الشــيء إذا اســتطعُته فيقــول: قــال األصــمعي

  ):الطويل: ()2(دريَت وال استطعَت أن تدري، وأنشد 
  َفَمــــــْن َيْبَتِغــــــي َمْســــــعاَة َقــــــْوِمي َفْلَيــــــُرْم 

       
  ُصـــعودًا إلـــى الجـــوزاِء َهـــْل هـــو ُمـــْؤَتلي  

ت أي وال أحسنت أن تتلو فقلبوا الواو ياًء معناه ال دريت وال تلو : ويقال
  .لألزدواجِ 

  )3(»َقْد ُقْلُت ِللَقوِم اْسَتقوا ال َذْنَب لي « : قولهم
ال َذْنــَب لــي َقــْد « : ومــن أمثــالهم فــي نفــي الــذنوب قــولهم: قــال األصــمعي

  .»قلُت للقوِم اْسَتقوا

  )4(»ها، أَال َحمُوها الموتَل َحموُ ال َيْخُلَون َرُجٌل بَمِغيبٍة، وٕاْن ِقي« : قولهم
ال يْخُلــون رجــُل بَمِغيبــٍة، وٕاْن قيــل (قــال عمــر بــن الخطــاب : قــال أبــو عبيــد

  :قال األصمعي). َحمُوها، أَال َحمُوها الموت
أو أخوهــا أو : امــرأة مغيبــٌة بالهــاِء إذا كــان زوجهــا غائبــًا، قــال أبــو زيــد

  :قلت لألصمعي: بو حاتموقال أ. أبوها أو عمها أو وليها، أغابْت فهي مغيبةٌ 
ِلـــَم َأثبـــَت الهـــاَء فـــي هـــذا وحـــذفتها مـــن قولـــك امـــرأة مشـــهٌد إذا كـــان زوُجهـــا 

  شاهدًا؟
  .فذهب مذهب الحكاية عن العرب ال مذهب القياس

  )1(»ِري الَمكروُب كيَف َيْأَتِمرُ ال َيدْ « : قولهم

                                           
 ).أال(، ل 38: الفاخر )1(

  .دون عزو) أال(ل  )2(

  .274: األمثال )3(

  .160: فصل المقال )4(
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ـــــال: قـــــال األصـــــمعي ـــــأتمر«: ويق ـــــف ي ـــــدري المكـــــروب كي ـــــراد أن »ال ي ، ي
  .يغطى عليه الشأُن فال يدري كيف ينُفُذ أمره المكروب

  )2(»ُل َرْحَلَك َمْن َلْيَس َمَعكَ ال ُيرح « : قولهم
، أي »ال ُيرّحُل رحَلَك من لـيَس معـكَ «: ومن أمثال العرب: قال األصمعي

  .ال ُتدخلّن في أمِرَك َمن ليس َنفُعه نفَعك وال ضرُره ضرَركَ 

  )3(»َياَضَك ُيَزاِيُل َسواِدي بَ  ال« : قولهم
ال ُيزايـُل : الشـخُص، والمعنـى: الشْخُص، والبياُض : السوادُ : قال األصمعي

  ):الرجز:()4(شْخصي َشْخَصَك، وأنشد لَبْعِض الرجاز في صفة دلو 
ـــــــــا ِشـــــــــْئِت ثـــــــــَم ُصـــــــــبي ـــــــــي َم   َتَملئ

        
   ــــــــــــــــب ــــــــــــــــاِزٍح ُمِك   إلــــــــــــــــى َســــــــــــــــواٍد َن

  )5(»ُأمِه َحنًة  لُحواُر ِمنْ ال ُيْعَدُم ا« : قولهم
ــــى  ورد فــــي بــــاب المثــــل فــــي تعــــاطف ذوي األرحــــام وَتحــــنٌنُ◌ بعضــــهم عل

ِه َحنةً « : قال األصمعي في مثل هذا يقال: بعض ال ُيْعَدُم الحواُر من ُأم«.  

   )6(»ال ُيْعَدُم َشِقي ُمَهْيراً  «: قولهم
قــــال . اورد فــــي بــــاب الرجــــل ُتعــــرُض عليــــه الكرامــــة فيختــــاُر الهــــوان عليهــــ

أي إن ِمـــَن .»ال يعـــدُم َشـــقٌي ُمَهْيـــرًا « : ومـــن أمثـــالهم فـــي هـــذا قـــولهم: األصـــمعي
  .الشقاء معالجة المهارة وهذا قد ابتلى بحبها يقاسيها

  )1(»ال َيُقوُم ِبُطن َنْفِسهِ « : قولهم
                                                                                                    

  .156: ي، القالياألمال )1(
َلن :وروايةاألمالي.[134: األمالي، القالي. 253: األمثال )2( الُيَرح[.  
  ).سود(، ل 132: الفاخر )3(
  .دون عزو. 132: الفاخر )4(
  .140: األمثال )5(
  .]ُمهراً : وروايةاألمالي.[203: األمالي، القالي. 127: األمثال )6(
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الِجسُم، والمعنى أنه ال يقوم بقـوِت ِجْسـمه، ومؤونـِة : الطن : قال األصمعي
  ):الرجز: ()2(سه وأنشدَنفْ 

ــــــــــــــــا َرأوِنــــــــــــــــي َواِقَفــــــــــــــــًا كــــــــــــــــَأني َلم     ُجنـــــــد ـــــــْن ُدَجـــــــى ال ـــــــْدٌر َتَجلـــــــى ِم  َب

 ي  َغْضَباُن أهذي ِبَكالِم الِجنَفَبعُضُه ِمْنهُم وَبْعٌض ِمن  
 بجْبهـــــــــــــــــٍة َجْبهــــــــــــــــــاَء  كــــــــــــــــــالِمَجن     راَعين َعظــــــــيُم الُطــــــــنَضــــــــْخُم الــــــــذ 

  )3(»الَيْوِم َما ُتْقَرُع الَعَصاَل ِلِذي الِحْلِم ِقْب◌ْ « : قولهم

  ):الطويل: ()4(ومن أمثالهم: قال األصمعي
ــَرُع الَعَصــا ــْوِم َمــا تُْق ــَل الَي ــِم َقْب ــِذي الِحْل   ِل

      
  َوَمـــــــــا ُعلـــــــــم اِإلنســـــــــاُن إّال ِلَيعَلَمـــــــــا  

  )5(» ِمْعّزًى َخْيُرها ُخطةٌ َلَعَن اهللاُ « : قولهم

األصـــمعي  )6( عنـــٍز كانـــت عنـــز ســـوٍء، أنشـــد اســـم: ُخّطـــة: قـــال أبـــو عبيـــد
  ):الرجز(

ــــــْن َيْحلُــــــُب شــــــاًة َميتَــــــْه  ــــــا َقــــــْوِم َم   ي
         

ـــــــْت ُخطـــــــُة َجْنبـــــــًا ُمْســـــــَفَتهْ    ـــــــْد ُحِلَب   َق
جمــع َجْنَبــٌة وهــي الُعلبــُة، : أراد بالميتــِة الســاكنِة عنــَد الحلــِب، والَجْنــبُ : قــالَ 

  .إذا َدَبْغُتُه بالرِب ومتنتُه به) لزقَ َأِسْفُت ا(واإلسفاُت الدبُغ، يقال 

                                                                                                    
  ).طنن(، ل 38: الفاخر )1(

  .دون عزو. 400/ 2: األمثالجمهرة  )2(

  ).قرع(، ل 148: ، فصل المقال103: األمثال )3(

حســـن كامـــل الصــــيرفي، الشـــركة المصـــرية للطباعــــة : تحقيــــق: ديـــوان المـــتلمس الضـــبعي )4(
  .286. األصمعي: األصمعيات. 26. م1970هـ 1340والنشر، 

  ).خطط(، ل 180/ 2: مجمع األمثال )5(

  .دون عزو) خطط(ل  )6(
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  )1(» َلَعَنُه الّلهُ  «: قولهم
  ):الوافر: ()2( الُبْعُد، وأنشد للشماخ: واللعنُ . َباَعَدهُ : معناه: قال األصمعي

  الَقَطـــــــا وَنَفْيـــــــُت َعْنـــــــُه  هِ َذَعــــــْرُت ِبـــــــ
     

  َمَقــــــــــاَم الــــــــــذْئِب كالرُجــــــــــِل اللِعــــــــــينِ   
  .الطْردُ : اللْعنُ : وقال غير األصمعي: أي المباعد

  )3(» ِب ئْ الذ شى بِ ا ُأخْ ُت ومَ نْ كُ  دْ قَ لَ  «: قولهم
ى خَشــومــا أُ  لقــد كنــتُ  «: حــور عنــهييكــون ذا عــزتم   بــاب الرجــل ورد فـي 

 قال ذلك األصمعي .»ئبِ بالذ.  

  )4(»ي الَبِعْيرُ بِ ا ُيَقاُد ُكْنُت ومَ  دْ قَ لَ  «: قولهم

قال محمد  .»لقد ُكْنُت وما ُيقاُد بي الَبِعْيرُ  «عن األصمعي : قال أبو عبيد
  : بن حبيب

زر، وكــان لــه فــيم وهـو المــأوُل مـن قــاَل هــذا المثـل ســعُد بــن زيــد منـاة مــن ت
، فَكُبـَر الناقميـةُ  هُ ُمـوصعصـعة أبـو عـامر بـن صعصـعة وأُ  سهبيـرة وعبشـم: بنون

 لـُك رأَسـُه إال َأْن ُيقـاَد بـه فقـاَل يومـًا ال يطيُق ركـوَب البعيـِر، وال يم ى كانَ َسْعٌد حت
  ).عيرُ بي البَ  قادُ وما يُ  تُ نْ لقد كُ : (وصعصعُة يقوده

  )5(»ُفالٍن َعَرَق الِقْرَبةِ  نْ َلِقيُت مِ  «: قولهم

»  لقيُت من فُـالٍن َعـَرَق الِقْرَبـةِ  « : ومن أمثالهم في الشدةِ : قال األصمعي
  .اومعناُه الشدُة وال أدري ما أصله: قال

  ورد في باب األمثال في اللقاء وأوقاته وأزمنته
                                           

  .8: لفاخرا) 1(
  .321: ديوان الشماخ) 2(
  .118: األمثال) 3(
  .133: القفصل الم) 4(
  .482: الق، فصل الم353: األمثال) 5(



 
 -132-

َل َصْوٍك َوَبْوكٍ  «: قولهم 1(»َلِقيُتُه َأو(   

معنــــى  » وبــــوكٍ  صــــوكٍ  أولَ  هُ لقيتُــــ  «قــــال األصــــمعي وأبــــو زيــــد جميعــــًا 
 الحركةُ  والبوكُ  كُ وْ الص.  

َل َوْهَلةٍ  «: وكذلك قولهم 2(»َلِقيُتُه َأو(  
  )3(»َأْصَبارِهاَلِقَيها بِ  «: وكذلك قولهم

  ).َلِقَيها بأْصباِرها: (يقال إذا لقي الشدة بكمالها: قال األصمعي

  )4(»لُكل َساِقَطٍة الِقَطة «: قولهم

الســاقطة الكلمــة التــي يســقط بهــا اإلنســان، أي لكــل : قــال األصــمعي وغيــره
وقال صاحب الوسيط في [ . كلمة يخطيء بها اإلنسان من يحفظها فيحملها عنه

اد بـه هـو أن ر المـ ورأيت فـي كتـاب األمثـال المنسـوب إلـى األصـمعي أنّ : الاألمث
  ].ر له من يشتهيه ويحملهصغكل قول يست

  )5(»ا َأْبِكي وال َعْبَرَة بيَلَك مَ  «: قولهم

ُيْضــَرُب للرجــِل ) َلــَك مــا َأْبِكــي وال َعْبــَرَة بــي(مــن أمثــالهم : قــال األصــمعي
  .يشتُد اهِتماُمه بأخيهِ 

  )6(» ُدودٌ جَ ْن ِبَشْعَفْيَن َأْنِت كِ لَ  «: قولهم

وهـي القليلـُة اللـبِن، وأصـُلُه  ،» ُدودٌ َجـكـْن ِبَشـْعَفْيَن َأْنـِت لِ « : قال األصـمعي
لكـْن بَشـْعَفْيَن : ْخَصَبْت َبْعَد َهْزٍل، فذكَرْت درَة لبِنها ففَخـرْت ِبـِه َفقيـَل لهـاأ َأن امرأةً 

  .فيه تْ ، وهو اسُم موضٍع كانلم تكوني كذلكَ 
                                           

  ).صوك(، ل 507: الق، فصل الم376: األمثال) 1(
  .376: األمثال) 2(
  .351: السابق صدرال) 3(
  .146: ، الوسيط في األمثال109: الفاخر) 4(
  ).عبر(، ل 259: القلم، فصل ا174: األمثال) 5(
  ).شعف(، ل 179: الق، فصل الم120: األمثال) 6(
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  )1(»ىوٌم َعْجفَ على َبْلَدَح قَ  نْ كِ لَ  «: قولهم

ــَدحَ (ومــن أمثــالهم فــي التحــنن باألقــارب : قــال األصــمعي ــْوٌم  لكــن علــى َبْل َق
  ).َعْجَفى

  )2(» َدركَ  هللاِ  «: قولهم

َأْصُل ذلك َأنُه كاَن إذا ُحِمَد ِفْعُل الرجِل، وما َيِجـيُء : قال األصمعي وغيُرهُ 
َدرَك أي ما يجيُء منَك بمنزلِة َدر الناقِة والشـاِة، ثـم َكثُـَر فـي كالِمِهـم  منه قيَل هللا

 ُب منه، واَنشَد البِن أحمرَ حت ما ُيَتَعج البسيط: ()3( ى جعلوه لكل(:  
ـــَبـــ اُب وَأْفَنـــى ِضـــْعَفُه الُعُمـــرُ بَ اَن الش  

      
  أي الَعــــــــــــْيِش َأْنَتِظــــــــــــرُ ِهللا َدري َفــــــــــــ  

  .من نفِسِه أي عيٍش َيْنَتِظرُ  تعجبُ ي: قال

  )4(»َأِجْد ِلَشْفَرٍة َمَحزا مْ لَ  «: قولهم

أي ليَس لـي ُمَتَقـدٌم فـي  ،»زاحَ لم أجْد ِلَشْفَرٍة مَ « :قال األصمعي من أمثالهم
  .طلِب الحاجةِ 

  )5(»ا َيُنوا فإذا َتَساَووا َهَلُكو اَلْن َيزَاَل الناُس ِبَخيٍر ما َتبَ  «: قولهم

لـن يـزاَل النـاُس بخيـٍر  «: يقـاُل فـي أمثـالهم: قـاَل األصـمعي: قال أبو عبيـد
مــا : قــال األصــمعي، وقــال أبــو عمــرٍو بــن العــالء. »مــا تبــاينوا فــإذا َتَســاووا هلكــوا

  .ارِ مَ الحِ  َسواِسَيٌة َكأسَنانِ : أشد ما هجا القائلُ 
                                           

  1/273: يبكر ال: معجم ما استعجم 139: األمثال) 1(
  ).درر(، ل 55: الفاخر )2(
حسين عطوان، مطبوعـات مجمـع اللغـة . د: شعر عمرو بن أحمر الباهلي، جمع وتحقيق) 3(

   95. ت.العربية دمشق، د
  .طرتنتهللا درك أي العيش      ه العمرن الشباب وأفنى ضعفاب

  .355: مقالال ، فصل246: األمثال )4(
  .196: األمثال) 5(
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  )1(»هذا ُكْنُت َأْحِسَيَك الُجَرعَ لِ  «: قولهم

و فرَســـُه باأللبـــاِن يحســـيها إيـــاه ثـــم ذْصـــُله َأن الرجـــَل يغـــأوَ : قـــال األصـــمعي
لهــــذا ُكْنــــُت َأْفَعــــُل بــــك مــــا أفعــــُل قــــال : ٍب، فيقــــولُ رَ يحتــــاُج إليــــِه فــــي َطَلــــٍب أو َهــــ

  :)جزالر : ()2(الراجزُ 
  .لمثِلَها ُكْنُت َأحسيَك الَحَسى

  )3(»اُت ِسَواٍر َلَطَمْتِنيو ذَ لَ  «: قولهم

هذا  لو كانَ : يقول) لو ذاُت سواٍر َلَطَمْتني: (لهمقال األصمعي من أمثا
ــّدًا لــي وكــاَن لــه شــرٌف وَقــدُر احَتَملتُــه ولكنــُه لــيَس بكــفٍء فهــو نــِ مَ لَ الــذي ظَ  ي ِن

 عليّ  أَشد.  

  )4(»ةالَ هَ ا إِ َلَوْشَكاَن ذَ «: قولهم

ًال ُجـرَ  ن وأصـله أَ ). لوشـكاَن ذا إهالـة: (ومن أمثـالهم قـولهم: قال األصمعي
هـا، فقيـل الِ ز من َمْنَخَريهـا له لُ يها يسرغامُ  ، وكان)5(ال تُْنقى عجفاءٌ  ت له نعجةٌ كان
؟ َلَوْشـَكاَن ذا فقـال السـائلُ . هـذه إهالـة: هـا؟ فقـالمن منخريِ  لُ يما هذا الذي يس: له

  .إهالة

                                           
  .2/190: مجمع األمثال) 1(

محمـــود محمـــد شـــاكر، دار :محمـــد بـــن ســـالم الجمحـــي، تحقيـــق: ول الشـــعراءفحـــطبقـــات ) 2(
 .269: فصــل المقــال. 18/165: األغــاني ط ساســي. 575. م1952المعــارف، مصــر، 

  العجليالبيت إلى األغلب  نسب

جمع حسوة وهو ملء الفم من المـاء : الحسى. قاله في سجاح لما تزوجت مسيلمة الكذاب
  .وغيره

  .380: الق، فصل الم268: األمثال) 3(

  .305: األمثال) 4(

  .لها لضعفها وهزالها خال م: ال تنقى )5(
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  )1(»ُأَسوي الَعَوجَ : الَ قَ يَن َتْذَهُب لَ أَ  و قيَل للشْحمِ لَ «: قولهم
ُأَســـوي : لقـــالَ  تـــذهبُ  أيـــنَ  للَشـــحمِ  لـــو قيـــلَ : (مـــن أمثـــالهمو : قـــال األصـــمعي

  .هاويحسنُ  بالعيوبِ  يذهبُ  هُ ن يعني أَ ، )العوجَ 

لَ ذَ  انَ و كَ لَ  «: قولهم 2(»ا ِحيَلٍة َتَحو(  
لو «: ومن أمثالهم: قال األصمعي. هِ ه بأهلِ وتنقلِ  هرِ ل الد و حؤ  ورد في باب

إنَمــا ُأتــَي ِمــْن : وزاد القــالي. الــذي هــو فيــه األمــر يعنــي عــن »لَ و َحــتَ  ذا حيلــةٍ  كــانَ 
  .ِقَبل ضعِفهِ 

  )3(»و ُكِويُت على َداٍء َلْم َأكرهلَ « : قولهم

لـو ُكويـتُ علـى داٍء لـم «: مـن أمثـال العـرب: قال األصمعي: قال أبو علي
  .، أي لو ُعوتبُت على ذنٍب ما امتَعْضتُ »أكره

  )4(»َلَوى َعنه ِعذاَرهُ « : قولهم
  .، أي عصاهُ فلم ُيِطْعه في أمرٍ »لوى عنه عذاَره«: ويقال: معيقال األص

  )5(»َشافِ ت َلْيَس الري عن ال «: قولهم 

مـن : قال األصمعي. رد في باب قناعة الرجل ببعض حاجته دون بعضو 
 : أمثالهم في هذا

) ي عن الليس الر ال منهـا قلـيًال و  الحاجـَة أّال تـدعْ  قضـاؤكَ  أي لـيَس ) َشافِ ت
 يشـــربَ  نْ التشـــاف أَ  وأصـــلُ : قـــال. بـــه هـــا فـــاقنعْ معظمَ  كثيـــرًا إّال ِنْلتَـــه، إذا أخـــذتَ 

 لشفافةَ ا جلُ الر  في اإلناءِ  الماءِ  ها، وهي بقيةُ كل.  

                                           
  .211: األمثال) 1(
  .330: ياألمالي، القال .337: المصدر السابق) 2(
  .234: األمالي، القالي )3(
  .212: المصدر السابق )4(
  .235: األمثال) 5(
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  )1(»َحْب وُجر سْ اَنْسُجُه فَ  عليكَ  ليَس «قولهم  

 أي إنــكَ » وُجـر  اســحبْ فُه نسـجُ  عليــكَ  لـيَس  «: قـال األصــمعي مـن أمثــالهم
  .هتفسدُ  فيه فأنتَ  لم تعنَ 

  )2(»ي َلْيَس َقَطًا مْثَل ُقطَ  «: قولهم

: قـــال األصـــمعي. ورد فـــي بـــاب مثـــل الغلـــط والخطـــأ فـــي القيـــاس والتشـــبيه
  ):السريع: ()3(قيس بن اَألْسَلْت   وأب الوق) يّ طَ مثل قُ  طاً قَ  َس يْ لَ : (ومثله قولهم

ــــــــيس َقَطــــــــًا مِ  ــــــــل ـــــــــ ي َطــــــــقُ  لَ ْث   وال ال
      

  يالراعِ اِم َكــــــــــوَ فـــــــــي األْقـــــــــَمْرعي ــــــــــ  

 )4(»َلْيَس هذا ِبُعشِك َفَ◌َ◌ادرجي «: قولهم 

ــعُ هــذا بِ  سلــي: (غيــره فــي هــذا المثــلقــال األصــمعي و   هــذا  أي لــيَس ). جيرُ فــادْ  كِ ش
  .هِ بِ ح ُ صلُ ال يَ  المنزلَ  ينزلُ  لِ جُ للر  وقد يضربُ . هُ عْ دَ فَ  فيه حقٌ  لكَ  يالذ من األمرَ 

  )5(»الدس اُء بِ الِهنَ  َس يْ لَ  «: قولهم

ومــن : قــال األصــمعي. رد فــي بــاب الجــد فــي طلــب الحاجــة وتــرك التفــريط فيهــاو 
  .في الطلبِ  ال يبالغُ  لِ جُ للر  بُ ضرَ يُ ). ليس الِهَناُء بالدس : (أمثالهم في هذا قولهم

  )6(»الليُل َأْخَفى للَويلِ « : قولهم

  .الستُر أستُر ِمَن الُمَكاشفةِ  ، أي»الليُل أخفى للويلِ «: ويقال: قال األصمعي
 *      *     *  
                                           

  .203: األمالي، القالي .194: المصدر السابق) 1(
  .292: األمثال) 2(
  :الرواية) رعى(قطا، وفي مادة : اللسان) 3(

 مرعي من األقوام كالراعي  مثل قطي والالـليس طا 

 .286: األمثال) 4(
 .230: السابقالمصدر ) 5(
 . 203:األمالي، القالي ) 6(
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  )1(»َضبكَ  نْ ا َنِهيَء مِ ي مَ الِ ا ُأبَ مَ  «: قولهم

 .»كَ ب ء من ضَ يَ هِ بالي ما نَ ما أُ  «: ومن قلة المباالة قولهم: قال األصمعي
  .نيئًا ال ينشوي ضبكَ  لحمُ  يكونَ  نْ يعني أَ 

  )2(»ةً ا ُأباِليه َبالَ مَ  «: قولهم

ا َمـ« : قال األصـمعي وكـذلك قـولهم. باب استهانة الرجل بصاحبه ورد في
  .»َةَ◌َ◌َ◌◌ً الَ باليه بَ أُ 

  )3(»الداِر َصاِفرٌ ا بِ مَ  «: قولهم

، وهـذا ممـا هِ ِبـ رُ فَ ْصـيُ  أحـدٌ  ارِ معنـاه مـا فـي الـد : قـال أبـو عبيـدة واألصـمعي
 ، وأمــرٌ مــاٌء دافــٌق، وِســٌر كــاتمٌ : جــاء علــى لفــظ فاعــل ومعنــاه مفعــول بــه كمــا قــالوا

  :)مجزؤ الكامل: ()4(، وقال الشاعرعارفٌ 
ـــــــــــــــــِت الـــــــــــــــــدياُر فَ    هـــــــــــــــــاا بِ َمـــــــــــــــــَخَل

     
  َصــــــــــــاِفرُ  هــــــــــــنَ َعِهــــــــــــْدُت بِ  ّمــــــــــــنْ مِ   

  )5(»َق َناِصلٍ َأْفوَ الٍن بِ فُ  نْ ا َبِللُت مِ مَ  «: قولهم

. ورد فــي بـــاب الرجـــل الصـــعب الخلــق، الشـــرس الطبيعـــة، الشـــديد اللجاجـــة
 :هُ وأصــلُ ). َق َناِصــلٍ فوَ مــا بللــُت مــن فــالٍن بــأَ : (همومــن هــذا قــول: قــال األصــمعي

 هُ ، ولكن الِ جَ في الر  كذلكَ  فهذا ليَس : المكسور الفوق، الساقط النصل، يقول همُ السّ 
 القوي همِ كالس.  

                                           
 .  284: ا�مثال ) 1(

 . 284:المصدر السابق ) 2(

 ).صفر(ما في الدار صافر، ل:برواية 2/285:، مجمع ا�مثال 23:الفاخر ) 3(

  :ورواية البيت) صفر(ل ) 4(
 ا بها       ممن عهدت بهن صافرـم المنازلخلت 

  .95: األمثال) 5(
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  )1(.»َزلَ عْ أَ نه بِ ُت مِ لْ ا َبلِ مَ  «: قولهم: وقال األصمعي ومثله
  .ُمِعّدا هُ وجدتَ  نكَ ولك معه، فهذا ليَس كذلكَ  وهو الذي ال سالحَ 

  )2(»ها َعريبٌ ا بِ مَ «: قولهم

: ورد فــي بــاب األمثــال فيمــا ُيَكلــم فيــه بــالنفي مــن النــاس خاصــة، قــال األصــمعي
مـا (و )رٌ بـمـا بهـا وا(و) ما بهـا ُدوري وُطـوري (و) بيحٌ ما بها ِد◌ِ (و) ما بها عريبُ ( :ويقال

  ).ما بها َأرمٌ (و) َمةً ما بها نافخ َضرَ (و) ما بها َديارٌ (و) بها صافرٌ 

  )3(»قاً او ًال وال َلَماجًا وال َشَماجًا وال ذَ اا ُذْقُت َأكمَ  «: قولهم

مــا ذقــُت « : يقــال: ورد فــي بــاب األمثــال فــي نفــي الطعــام، قــال األصــمعي
  .»ًال وال لماجًا وال شماجًا وال ذواقاً اأك

  )4(»اً ًا وال َعُلوسَ ُت َعَضاضَ ا ُذقْ مَ  «: قولهم

  .»ما ذقت َعَضاضًا وال علوساً «  :يقال في النفي لذوق الطعام: عيقال األصم

  )5(»ا ُذقُت َلَماقاً مَ  «: قولهم

وأنشـدني . »مـا ذقـُت َلَماقـاً « : راب قـالواشـفإن أرادوا نفي ال: قال األصمعي
  ):الوافر: ()6(لنهشل بن َحري

َرآه   نْ َكَبـــــــــــرٍق بـــــــــــاَت ُيْعِجـــــــــــُب َمـــــــــــ
    

ـــــــفي الَحـــــــ     ن َلَمـــــــاِق◌ِ ِمـــــــ اَئمَ وَ وال َيْش
  .طاُش العِ : والحوائمُ : قال

                                           
  .95ابق المصدر الس) 1(
  .285: المصدر السابق) 2(
  .390: المصدر السابق) 3(
  .389: المصدر السابق) 4(
  .390: األمثال) 5(
  ).لمق/ ذوق(ل ) 6(
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  )1(» َعْلَياءَ ها بِ نْ اَل مِ ا زَ مَ  «: قولهم

ز فــي الفضــلَبــقــال أبــو عبيــد فــي بــاب المثــل فــي الرجــل البــارع المُ  قــال . ر
  .»منها بعلياءَ  ما زالَ « : الهم قولهمثومن أم :األصمعي

  )2(»َيُنوءهُ وُءُه و سُ ا يَ مَ  «و» هُ اءَ ُه ونَ اءَ ا سَ مَ  «: قولهم

ــُه، يقــال. مــن المَســاءةِ : ســاءهُ  نــاءني الِحْمــُل، أي أثقلنــي، وقــال : ونــاءُه أثقَل
أصــُل النــوُء َأْن يقــوَم القــائُم فيعجــَز لكَبــٍر، أو لحمــٍل فينحنــي ضــعفًا، : األصــمعي

  ): طويلال: ()3(وأنشد
ـــراحتينِ  ـــرًة وَ  علـــى ال   علـــى الَعَصـــاَم

       
ــــــــــــوُء ثَ    ــــــــــــالثَــــــــــــَأن   يامِ َيــــــــــــَدُهن قِ ًا َبْع

 وهــو مــن قــول اهللا عــز  مفاِتَحــُه لتنــوُء  [)4( :وجــل وآتينــاُه مــن الُكُنــوِز مــا إن
  . أي تثقلهم )الُقوةِ  يولِة أُ بَ صْ بالعُ 

  )5(»ةٌ سَ يْ ا َهْلَبِس◌ِ هَ يْ لَ ا عَ مَ  «: قولهم

ــقــال أبــو زيــد واألصــمعي جميعــًا فــي نفــي الحِ  ) ةٌ َســيْ َهْلَبِس◌ِ  اهــمــا علي. (يِل
  .على حكاية أبي زيد واألصمعي... بالخاء) ما عليها َخْرَبِصيَصةٌ (و

  )6(»ْمرُ خَ َخل وال  هُ ندَ ا عِ مَ  «: قولهم

مـا عنـده خـل « : من أمثالهم في نعت البخيل قولهم: قال األصمعي وغيره
  .»وال َخْمرُ 

                                           
  .91: األمثال) 1(
  .47: أبو عكرمة الضبي: األمثال) 2(
عبـد المـنعم عـامر، دار إحيـاء الكتـب : أبو حاتم السجستاني، تحقيـق: المعمرون والوصايا) 3(

  .عمرو بن قميئةإلى نسب البيت . 113. م 1961ة، العربي
  .76: سورة القصص) 4(
  .391: األمثال) 5(
  .306: المصدر السابق) 6(
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: )1(، وقــــال النمــــر بــــن تولــــب العكلــــي شــــيءٌ  مــــن الخيــــرِ  هُ أي مــــا عنــــدَ 
  ):الكامل(

  هِ ِتــــــــــَبيْ  وَ  يــــــــــاءَ َهــــــــــال َســــــــــَأْلَت بَعادِ 
      

  مـــــــِر التـــــــي لـــــــم ُتْمَنـــــــعِ الخَ الَخـــــــل وَ وَ   
 هُ مما عندَ  ال يبخل بشيءٍ  كانَ  هُ أراد أن.  

  )2(»ْنَدُه َطاِئٌل وال َناِئلٌ ا عِ مَ  «: قولهم

من الطْوِل وهو الفضُل، والناِئـُل مـن النـواِل : الطائل: قال األصمعي وغيره
  .وال ُجودُ  لَعِطيُة، فالمعنى ما عنَدُه فضلٌ وهو ا

  )3(»َما ُكل َبْيَضاَء َشْحَمًة، َوال ُكل َسْوَداَء َتْمَرةً « : قولهم

ماُكل بيضاءَ شحمًة « : في األمثال   األصمعي حكى  كل بيضاَء شحمةً 
  .شيءُكل ما أشبَه شيئًا  ذلَك ال ليَس : ، والمعنى»وال ُكل سوداَء َتمرةً 

  )4(»َحَبٌض وال َنَبُض  َلهُ امَ  «: قولهم

  .لِ جُ عن الر  ورد في باب األمثال في نفي المالِ 

  .»ما له َحَبٌض وال نبٌض « : قال األصمعي وكذلك قولهم

  )5(»َسَبٌد وال َلَبدٌ  َلُه امَ  «: قولهم

  .       أي ما له قليٌل والكثيٌر :قال األصمعي 
                                           

  ).خلل(ل ) 1(

  ).طول(، ل 175: الفاخر) 2(

عبـد السـالم / أحمـد أمـين: شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي، نشر )3(
  .55، ص1951هارون، القاهرة، 

  .388: األمثال) 4(

  ).سبد(، ل 388: ، األمثال66: األصمعي: الشاء) 5(
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  ْعَنةٌ وال ِم◌ِ ِسْعَنٌة َلُه امَ  «: قولهم

ــ «: فــي قــولهم: أبــو عبيــدقــال ا أحــدًا يــدري نَ مــا وجــدْ  ،»ةُ مالــه ِســعنٌة وال ِمْعَن
: أن الِمَعـــنْ  معنـــاه أنـــُه ال شـــيَء لـــه، ويـــرونَ : أصـــوَلها، غيـــَر أن األصـــمعي قـــال

    ):الوافر( :)1(أنشد للنمرو الشيُء اليسُر، 
 َهالَك َماِلَك َغْيُر َمْعنِ  فإن  

  .يٍن، ولم يعرف السعنةَ أي ليَس به 

  )2(»طةٌ افِ وال نَ  ةٌ طَ افِ عَ  هُ لَ  امَ  «: قولهم

  )3(»َلُه َعْنُه َمِحيٌص  امَ  «: قولهم

ـــه َمَفـــر : هـــو الَمِحيـــُد والَمْعـــِدُل، والمعنـــى: قـــال األصـــمعي : يقـــال منـــه. مال
  ): جزالر : ()4( هِ حاَص َيحيُص َحْيصًا، وأنَشد ألعرابي في ابنتِ 

َســــــــــْت َوْصواَصــــــــــا    ياَلْيَتهــــــــــا قــــــــــد َلبِ 
        

  اِجَبهـــــــــــــــــا َتْنماَصـــــــــــــــــاوَعلَقـــــــــــــــــْت حَ   
ـــــــــوا ُعَصـــــــــ   وا مـــــــــن َحْولنـــــــــا إرقاَصـــــــــاِقُصـــــــــوُيرْ     راَصـــــــــا بًا حِ َحتـــــــــى َيِجيُئ

    َفيِجــــــــــــــــُدوِني َعِكــــــــــــــــرًا َحياصــــــــــــــــا  
  .عنهم حيُص أي أَ 

  )5(»ْنَب ُصْحرَ  ٌب إّال ذَ نْ ◌َ  لي ذ امَ  «: قولهم

قال األصمعي من أمثـالهم . م في عقوبة المحسن البريءورد في باب الظل
 لـــم يعـــرفْ  امـــرأةٍ  اســـمُ  رُ حَ وُصـــ: قـــال .»ٌب إال ذنـــب ُصـــْحرَ ْنـــمـــالي ذَ   «  فـــي هـــذا

  .هذا ها غيرَ األصمعي من قصتِ 
                                           

  :    وتمام البيت .118: شعر النمر بن تولب) 1(
  فإّن َضَياَع مالٍك َغْيُر َمْعنِ    ـه  ُأالَم فيـوال َضّيْعَتُه ف

  ).عفط، نفط(، ل 66: األصعي: الشاء) 2(
  ).حيص(، ل 36: الفاخر) 3(
  .دون عزو) نمص(ل ) 4(
  .272: األمثال) 5(
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  )1(»النَعامِ ى وَ اَألْروَ  ا َيْجَمُع بينَ مَ  «: قولهم

   .»روى والنَعامِ األَ  بينَ  معُ جْ ما يَ « : ومن أمثالهم في االختالف: قال األصمعي
ال : ؟ يقــولفــي الســهولةِ  وتلــكَ  الجبــالِ  أي كيــف يجتمعــان وهــذه فــي رؤوسِ 

  .ذلكَ  يتفقُ كما ال  الرجالنِ  يتفق هذانِ 

  )2(»ي َأُيْخِثُر أم ُيِذيبُ ا َيْدرِ مَ  «: قولهم

د علـى صـاحبه، فـال يـدري : قال األصمعي بـد يـذاب فيفُسـ وأصله في الز
  ):الطويل: ()3(ومنه قول بشر بن أبي خازم. ُزبدا هُ أم يدعُ سمنًا  هُ أيجعلُ 

  َغَلـتْ  ذْ َتْدِر إِ  مْ الِقْدِر لَ  اتِ ذَ وكنُتم كَ 
          

  تُـــــــــــــــِذيُبها مْ َأتُْنِزُلهـــــــــــــــا َمْذُموَمـــــــــــــــًة أَ   

السـمَن، فيـرَتِجُن أي  َتْسـألُ  أصـل هـذا أّن المـرأةَ : قـال األصـمعي: )4(وأضاف الميداني
 و وتخشــى إنْ فى يصــا، فـال تــدري َأتُوِقــُد هــذا حتــَهــو، َفتَْبــَرُم بأمرِ ففــال يصــ هِ قيِقــيخـتلُط خــاثرُهُ بر 

  .ى تصفوا حت هَ أم تتركُ  صافيةٍ  غيرَ  َيْحَتِرَق فال تدري َأتُْنِزُل القدرَ  َأْوَقَدْت أنْ 

  )5(»ا َطَحاهاي مَ ا َيْدرِ مَ  «: قولهم

  :وعز  ل ج اهللاُ  ، قالَ األرَض  ها، يعنونَ د مَ : طحاها: قال األصمعي
 ، إذا تطـاولَ »طحا قلبه في كذا وكذا«: ويقال. )6(»ااهَ حَ ا طَ ومَ  َض رْ األَ وَ « 

  ):الطويل: ()7(ومنه قول علقمة ى،دَ وتما
ــٌب فــي الِحَســاِن َطــُروبُ حَ طَ  ــَك َقْل   اِب
       

  اَن َمِشـــيُب ُبَعْيــَد الشــَباِب َعْصــَر َحــ  
  .ى في ذلكَ وتمادَ  أي تطاولَ 

                                           
  .279: األمثال) 1(
  .298: المصدر السابق) 2(
  .16. م 1972عزة حسن، دمشق، . د: ، تحقيقاألسدي ديوان بشر بن أبي خازم) 3(
  .2/281: مجمع األمثال) 4(
  ).طحا(، ل 19: الفاخر) 5(
  .6اآلية : سورة الشمس )6(
  .33: ديوان علقمة) 7(
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  )1(»اوي ُفالٌن َطْلَيةً ا ُيسَ مَ  « :قولهم
ي علـى دالَجـ فـي عنـقِ  الُخَوْيطُة والُخوْيَصـُة ُيجعـلُ : الطليةُ : قال األصمعي

قد طال الَبْهَمَة، إذا فعل ذلـك بهـا، والطْليـُة مشـتقٌة مـن الطْليـِة، : يقال. الربقِ  هيئةِ 
  ): البسيط: ()2(يذكر بعيرًا  ةِ م قال ذو الر . ُطلَيَتانِ  وفي العنقِ . العنقِ  وهي صفحةُ 
ــــــــــــةٍ اعِ أَضــــــــــــله رَ  ــــــــــــا َكْلِبي َصــــــــــــَدَرا    ي

  
ــــــــــــى اَألعْ  نْ َعــــــــــــ   ــــــــــــٍب وطَُل ــــــــــــُمْطِل  قاَن

َتْضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطِربُ ◌ِ    .)3(»اللو  نَ ا َيْعِرُف فالٌن الَحو مِ مَ «: قولهم
الَحــو مــن  فـالنٌ  فُ رِ ْعــمــا يَ « : مـن أمثــالهم فــي االسـتجهال: قـال األصــمعي

 اللو«.  

  )4(»بيرٍ دَ  نْ ُف َقِبيًال مِ عرِ يَ  َما «: همقول
هــا إلــى ُقــدام، التــي ُشــق أذنُ  المقابلــةِ  مــن الناقــةِ  هــو مــأخوذٌ : قــال األصــمعي

  .فِ ا إلى خلهَ تي ُشق أذنُ الّ : والُمَداِبَرةُ 

  )5(»الَخلي نَ ا َيْلَقى الشِجي مِ مَ  «: قولهم

بتثقيـل اليـاء ). الخلـي ويـٌل للشـجي مـن: (أّنه حكـى: ويروى عن األصمعي
  ):الكامل: ()6(فيهما، وأنشد

ـــــــِجي مـــــــن الَخلـــــــي فإنـــــــُه  َوْيـــــــُل الش  
      

  َنِصـــــــــُب الُفــــــــــؤاِد ِبُحْزِنـــــــــِه َمْهُمــــــــــومُ   
  

                                           
  .90: أبو عكرمة الضبي: األمثال) 1(
)2 ( 30: مةديوان ذي الر.  
  .392: األمثال) 3(
هـــو مـــأخوذ مـــن الشـــاة المقابلـــة : قـــال األصـــمعي. 2/269: ، مجمـــع األمثـــال19: الفـــاخر) 4(

  ).لقب(ل . رةبوالمدا
  ).شجا(، ل 396: فصل المقال) 5(
  :وروايته: األسود الدؤلي إلى أبينسب البيت ) شجا(ل ) 6(

10م –كتاب األمثال لألصمعي  نصب الفؤاد لشجوه مغموم     ويل الشجي من الخلي فإنه  



 
 -144-

  )1(»ال ُيِنيمُ ا َيَناُم وَ مَ  «: قولهم

  .يأتي بالنومِ  فينام معه، فكأنهُ  السَهرَ  منه ما يرفعُ  يكونُ  نيمُ يُ : قال األصمعي

  )2(»ا ُيَندي الرَضفةَ مَ  «: قولهم

فيهـــا،  رًا يطبخـــونَ دْ زهم ِقـــو هـــم كـــانوا إذا أعـــذلـــك أن  وأصـــلُ : قـــال األصـــمعي
، ومـا أرادوا مـن ودكٍ  واللـبنُ  فيها المـاءُ  جعلُ ويُ ، من جلودِ  القدرِ  عملوا شيئًا كهيئةِ 

. ك الوعـــاءمـــا فـــي ذلـــ لتنضـــجَ  .المحمـــأةُ  ، وهـــي الحجـــارُ ضـــفةُ ى فيهـــا الر لَقـــثـــم تُ 
  .فةَ ضَ ي الر د نَ ما يُ  بقدرِ  هذا من الخيرِ  عندَ  فليَس : يقولون

  )3(»يهاسِ ا ُيؤَ مَ  «: قولهم

أنشـد و . الِعـَوُض : واألْوُس : قـال. من قرابِتِه أو مودِتِه بشيءٍ  هُ أي ما ُيَعّوضُ 
  ):مجزوء الكامل: ()4(األصمعي

ــــــــــــــــــــــَأل حَشــــــــــــــــــــــأنَك ِمْشَقَصــــــــــــــــــــــًا     َف
        

ــــــــــــــه نَ ُأَوْيــــــــــــــُس ِمــــــــــــــَأْوَســــــــــــــًا      الَهَباَل
 أرميــكَ : يقــول. هَ ناقتَــ اســمُ :، والهبالــةُ  أوسٍ  تصــغيرُ  ،وهوللــذئبِ  اســمٌ : ُس ْيــوَ أُ 

  .يناقتِ  نْ مِ  ًا لكَ عوضَ  يكونُ  بسهمٍ 

  )5(»هو َحاِرٌس ُمْحَتَرٌس ِمْن ِمْثِلِه وَ  «: قولهم

  .َأخبُث منه َق لفعِلِه، وهواسِ ِل ُيَعيُر الفَ جُ ُيْضَرُب للر : قال األصمعي
                                           

  ).نوم(، ل 2/418: ، جمهرة األمثال42: الفاخر) 1(
  .307: األمثال) 2(
  ).أوس(، ل 10: الفاخر) 3(
  .سماء بن خارجةإلى أنسب البيت ). هبل(، ل )هبل: (التاج) 4(

  .اسم ناقة ألسماء بن خارجة: سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش، والهبالة: المشقص
  . 74: ألمثالا) 5(

يقــال للرجـــل الـــذي يــؤتمن علـــى حفـــظ شـــيء ال ). حـــرس(ل . 2/321: مجمــع األمثـــال -
  .يؤمن أن يخون فيه
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  )1(»ُمحِسَنٌة َفِهيلي« : قولهم

، يقاُل ذلَك للرُجِل ُيسيُء فـي أمـٍر »ُمحِسَنٌة َفِهيلي«: ويقال: قال األصمعي
  .يفعُله، فُيؤمُر بذلَك على سبيِل الُهزِء به

  )2(»ُمْخَرْنِبٌق ِلَيْنَباعَ  «: قولهم

نكــراء، مغفــال وهــو ذو  ورد فــي بــاب الرجــل يطيــل الصــمت حتــى يحســب 
ـــاعَ ( :هـــذا فـــي األصـــمعي مـــن أمثـــالهمقـــال  ـــٌق ِلَيْنَب  المطـــرقُ : والمخرنبـــقُ ). ُمْخَرْنِب
 ه َسَكَت لدَ فرصَ  ابَ إذا أصَ  ليثبَ : لينباعَ  .اكتُ السهااهيٍة يريدُ ًة، فمعناه أن.  

  )3(»ُمَذكيٌة ُتَقاُس بالِجَذاعِ  «: قولهم

مـــن : قـــال األصـــمعي. ورد فـــي بـــاب الغلـــط والخطـــأ فـــي القيـــاس والتشـــبيه
  .بالصغيرِ  الكبيرَ  يقيُس  نْ لمَ  ربُ ضْ يُ . »ُمَذكيٌة تَُقاُس بالِجَذاعِ  «: أمثالهم في هذا

  )4(»ِنهِ ُء َأْعَلُم ِبَشأْ رْ المَ  «: قولهم

 نْ ال يقـدر أَ  هُ إنـ :يقـول. »المرُء َأْعَلُم ِبَشـأِنهِ « : من أمثالهم: قال األصمعي
 مَ ك هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  اسِ يفشي للن علمُ ا يَ ل.  

  )5(»هالً سَ هًال وَ أَ بًا وَ حَ رْ مَ  «: قولهم

يقــال للضــيف إذا أتــى القــوَم، ليــأنس  نْ فــي هــذا أَ  األصــلُ : قــال األصــمعي
، وهـــو مفعـــل مـــن ذلـــك، ومنـــه ، وهـــو الســـعةُ حـــبِ مـــن الر  مـــأخوذٌ . مرحبـــاً : بقـــولهم

 كثيـــــرُ  ، إذا كـــــانَ الصـــــدرِ  رحيـــــبُ : ، ومنـــــه قـــــولهمرحبـــــةٍ  ، جمـــــعُ حـــــابُ الر  ميتِ ُســـــ
                                           

  .134: األمالي، القالي )1(
 :ســـــاكن: أي) نبـــــع(ل  .168: فصـــــل المقـــــال .315: األمـــــالي، القـــــالي. 114: األمثـــــال) 2(

  .لينثال: لينبعث، ومطرق
  .جمع جذع، وهو الصغير السن: اعذالمسنة، الج الفرس: المذكية. 292: األمثال) 3(
  .73: فصل المقال) 4(
  ).رحب(ل . ، أورد قول طفيل3: الفاخر. 62: أبو عكرمة الضبي: األمثال) 5(
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، سـهلٌ  كـانٌ م: يقـال. الصـعوبةِ  د ، وهـو ِضـمكـان من السـهولةِ : والسهلُ . االحتمالِ 
وقــال . أهلــكَ  وأهــًال مثــلَ  وســهولةً  ةً عَ َســ أصــبتَ : هــذا بمعنــى لينــًا ونصــبَ  إذا كــانَ 

  ):الطويل: ()1(طفيل
ــــــونُ  ــــــهِب َمْيُم ــــــهُ  وبالس ــــــِة قوُل   الَخِليَق

         
  ٌل وَمْرَحــــبُ ملــــَتِمِس الَمْعــــُروِف َأْهــــلِ   

  )2(»اْسَتْرَعى الذْئَب َظَلمْ  َمنْ « : قولهم

، ُيـراُد بـه َمـن ولّـى غيـَر »من استرعى الذئَب ظَلمَ «: ويقال: قال األصمعي
  .األميِن فالظلُم جاَء من عنِدهِ 

  )3(»ا َظَلمَ مَ اُه فَ َمْن َأْشَبَه َأبَ  «: قولهم

 أصـل الظلـمِ : صـمعيقـال األ. فما وضع الشـبه فـي غيـر موضـعه: المعنى
  ):البسيط: ()4(ومن ذلك قول النابغة. هِ موضعِ  في غيرِ  يءِ الش  وضعُ 

ا ُتكلمنـــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــًا َمـــــــــــــــــي ألإّال َأوار 
  

ـــوَ    ـــْؤُي َك ـــالمَ الَحْوِض بِ الن ـــدِ ظلوَم   ِة الَجَل
  .حفرٍ  موضعَ  تْ حفروا فيها وليسَ  يعني أرضًا صلبةً 

  ):بسيطال: ()5(قولومنه 
- - - - - - - - - - - -  
       

الُمـــــــــــوَن ظَ  ُت الّشّقاِشـــــــــــِق◌ِ ْر◌ْ ُهـــــــــــ  
للُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزرِ 

  

                                           
، دار الكتــــاب الجديــــد، 1محمــــد عبــــد القــــادر أحمــــد،ط. د: ديــــوان طفيــــل الغنــــوي، تحقيــــق) 1(

  .38. م1968
  .143: األمالي، القالي )2(
  .ورد هذا المثل بروايتين في الفاخر سنذكرهما. 67: أبو عكرمة الضبي: لاألمثا) 3(
  .15: ديوان النابغة الذبياني  )4(

  ا أبينها       والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدــم اً ــإّال األواري ألي
  :وتمام البيت.81. م1962هـ 1381عزة حسن، دمشق، .د: ديوان ابن مقبل، تحقيق  )5(

  ق ظالمون للجزرـقاشـت الشر ان بها       هــي دار وكعاد األذلة ف
. كالرئـة يخرجهـا البعيـر عنـد هياجـه ج شقشقة وهـي لحمـة: الشقاشق. بمعنى أصبح: عاد

  .ينحرونها: ظالمون للجزر
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، هِ موضـعِ  في غيـرِ  حرَ الن  ها، فيضعونَ يعتبطونَ  أي ينحرونها وهي صحاحٌ 
وقـــال الحويـــدرة، يـــذكر  .هِ موضـــعِ  د فـــي غيـــرِ د ، إذا َخـــاألرَض  الســـيلُ  مَ َلـــظَ  :فيقـــال
  ):الكامل: ()1(ماء

  ُل َحِريَصـــةٍ انهـــال هِ الِبطـــاَح ِبـــ َظَلـــمَ 
      

ـــــَد الُمْقَلـــــعِ  هِ َفَصـــــفا النطـــــاُف ِبـــــ     ُبَعْي
ــــ للقــــومِ  ظلمــــتُ : يقــــال ــــقاءَ الس : )2(وأنشــــد. يــــروبَ  أنْ  قبــــلَ  هُ ، إذا ســــقاهم لبَن

  ):الطويل(
   ِب ِصـــدٍق لـــم َتَنْلِنـــي َشـــكاُتهُ احِ َصـــوَ 

     
  دًا َأْجـرُ اِمـعَ  هُ لمُت وفـي َظْلِمـي َلـظَ   

  .بفتح الظاء» وفي َظلمي«: هكذا تنصب العرب، تنشد: يعني وطبًا، قال
ــــمُ . ظلمتــــه ظلمــــاً : تقــــولُ  والعــــربُ  : )3(وقــــال زهيــــر .العمــــل :، والظلــــمُ والظْل

  ):بسيطال(
ـــــــــــــــــــــــَيْظِلمُ        - - - - - - - - - - - - ـــــــــــــــــــــــُم َأْحَيانـــــــــــــــــــــــًا َف   وُيْظَل

  .الطلبِ  موضعِ  منه في غيرَ  طلبُ أي يُ 

  )4(»مْ لَ ا ظَ مَ فَ  اهُ بَ أَ  هَ بَ شْ أَ  نْ مَ  «: قولهم
وأنشــــــد . هِ موضـــــعِ  وضــــــع الشـــــبه فـــــي غيــــــرِ  مـــــا معنــــــاه: قـــــال األصـــــمعي

  ):الطويل() 5(:الطوسي
                                           

هـــ 1393ناصــر الــدين األســد، دار صــادر، بيــروت، . د: ديــوان الحــادرة الــذبياني، تحقيــق )1(
  .48. م1973

  ا بعيد المقلعـفصفا النطاف به هالل حريصة      البطاح به انظلم 
  ،103: ، الفاخر1/331: الحيوان ) 2(

  وصاحب صدق لم تنلني أذاته       ظلمت وفي ظلمي له عامدًا أجر 
  .دون عزو) ظلم(، ل 2/18: القالي: األمالي

  .104: شعر زهير بن أبي سلمى )3(
  مــفيظل  أحياناً   منائله       عفوًا، ويظل يعطيك ذيـال الجواد هو

  :وهنا أورد قول كعب بن زهير 277و  103: الفاخر )4(
  ا ظلمـاه فمـعالمًا       بهن ومن أشبه أب الـق بما شبيهات أقول 

  .65: انظر شرح ديوان كعب بن زهير )5(



 
 -148-

ــــــبْ قَ  الَ ا َقــــــْد َقــــــَمــــــَأقــــــوُل كَ    ٌم الِ ي َعــــــِل
      

ـــــبِ    ـــــَبْه أَ  نْ هـــــن وَم ـــــاُه فَ َأْش   مْ َلـــــمـــــا ظَ ب
 مَ ظَلـ :، يقـالهِ موضعِ  في غيرِ  الشيءِ  وضعُ  :الظلمِ  وأصلُ : قال األصمعي

ــ هــا فــي غيــرِ ، إذا جاءَ المطــرُ  األرَض  ، هِ موضــعِ  فيهــا خــدًا فــي غيــرِ  ، أو خــد هِ وقِت
  ):الطويل: (وأنشدَ 

  دًا َأْجرُ امِ ه عَ ي لَ مِ لْ لمُت وفي ظَ ظَ        هُ اتُ ذَ لني أَ نَ ِصْدٍق لم تَ  بِ احِ صَ وَ 
  .يروبَ  أنَ  سقى ما فيه قبلَ تَ  بنِ الل  وطبَ  يعني بالصاحبِ 

  )1(»َحظَك َمْوِضُع َحقكَ  نْ مِ  «: قولهم
قــال  .»مــن حظــَك موضــُع َحقــكَ « : قــال األصــمعي مــن أمثــالهم فــي الجــد

  . »نفاق َأيمك كَ ظ من حَ  «: ومثله

  )2(»هِ اِطِل َأْنَجَح بِ َخاَصَم بالبَ  نْ مَ  «: قولهم
 الـنجحُ  معنـاه أي كـانَ . » بـهِ  أنجـحَ  بالباطـلِ  مَ اَصـخَ  نْ مَ  «: قال األصمعي

  .له ليَس عليه و 

  )3(»اَس َنَجُلوهالن  َنَجلَ  َمنْ  «: قولهم
  »نجلوه الناَس  نجلَ  نْ مَ «: يقال: قال األصمعي. ورد في باب المالحاة والتشاتم

  .أي من شاورهم شاوروه

  )4(»جْ َيْأِت الَحَكَم َوْحَدُه َيْفلُ  نْ مَ  «: قولهم
َمـْن َيـْأِت  «: همومـن أمثـال: قال األصمعي. ورد في باب الُمَماكرة والِخَالَبة

  .»ْج يفل هُ حدَ الَحَكَم و 
                                           

  .192: األمثال )1(
  .266: المصدر السابق )2(
  ).نجل(ل .79: المصدر السابق )3(
  .82: بقالمصدر السا )4(
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  )1(»َيْصَلفْ  َيْبِغ في الدينِ  نْ مَ  «: قولهم

 ينِ في الد  غِ بْ يَ  نْ مَ : (ومن أمثالهم في التمسك بالدين قولهم: قال األصمعي
ــ). فْ لَ ْصــيَ  قيــلَ  ، ولــذلكَ مــنهم المحبــةَ  ، وال يــرزقُ النــاسِ  ال يحظــى عنــدَ  هُ يعنــي أن 

  .هُ عندَ  لها حظوةٌ  ها، إذا لم تكنْ زوجِ  عندَ  المرأةُ  لفتِ صَ 

  )2(»َيْجَتِمْع َيَتَقْعَقْع َعَمُدهُ  نْ مَ  «: قولهم

 ومـن هـذا قـولهم: قـال األصـمعي. هر وتنقله بأهلـهورد في باب ُحؤول الد: 
 أي إن قصـــاراهم التفــــرق، يعنـــي تقعقـــع أخبيــــتهمِ  ،»مـــن َيْجَتِمـــْع َيَتَقْعَقــــْع َعَمـــُدهُ « 

  .رحلةِ والللتفرق ِ 

  )3(»َيَخلْ  َيْسَمعْ  نْ مَ  «: قولهم

قـــــال . هممــــن اجتنــــابِ  بُ حــــ ورد فــــي بــــاب الــــذم لمخالطــــة النــــاس ومــــا يُ 
 يسمعْ  نْ مَ : يقول . »من َيْسَمْع َيَخلْ  «: ومن أمثالهم في نحو هذا: األصمعي

 المجانبـــةَ  ن ومعنــاه أَ . علــيهم المكـــروهُ  هِ فـــي نفِســ  هم يقــعْ ومعـــايبَ  اسِ النــ  أخبــارَ 
  .أسلمُ  اسِ لن ل

  )4(»اَن َسماراً َك َرَبُضَك وٕاْن كَ نْ مِ  «: قولهم

ـــمارِ  وأصـــلُ : قـــال األصـــمعي ـــبنُ : الس ، وشـــبه القريـــب بـــه فـــي الممـــذوقُ  الل
  .رداءِتهِ 

                                           
  .159: المصدر السابق )1(

  .336: المصدر السابق )2(

  .412: ، فصل المقال290: المصدر السابق )3(

  .اسمار  ربضك منك وٕان كان) ربض(ل . 216: ، فصل المقال143: المصدر السابق )4(

ـــام  :والســـمار المـــاء الكثيـــر، يقـــول قيمتـــك منـــك ألنـــه مهـــتم بـــك، وٕان لـــم يكـــن يحســـن القي

  .عليك
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  )1(» َمَواِعيُد ُعْرقُوبٍ  «: قولهم
كان رجًال مـن  هُ أن  وذكرَ  ،»عرقوبٍ  مواعيدُ  « :من أمثالهم : قال أبو عبيد

  ):الطويل: ()2(وفيه يقول األشجعي: ثم قال هُ خبرَ  ذكرَ العماليق، و 
  اَن الُخْلـــُف ِمْنـــَك َســـِجيًة َوَعـــْدَت وَكـــ

     
  َمَواِعيــــــــُد ُعْرقُــــــــوٍب َأَخــــــــاُه ِبَيثْــــــــِربِ   

يعنـي المدينـة، وقـد تقـدم لـه َأن المثـَل  - بيثرب  - هكذا ثبتِت الروايُة عن أبي عبيد 
 - رب تـأحـٌد مـن العمـاليق بيثـرَب وال سـكنها، وٕانمـا هـو بي لرجِل من العماليق، ولـم يكـْن قـطُ 

وهكــذا أنشــَد أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى  - بالتــاء المعجمــة بــاثنتين مــن فوقهــا وبفــتح الــراء 
  .رَب فقد أخطأثمن أنشَدهُ بي: بيترَب، وقال - وهو لعلقمة  - البيَت المذكور 

تـرب هنـاك، وبيـُت علقمـة لـم ، وي)3(والعماليُق إنما كانـت مـن اليمامـة إلـى وبـار
  ):الطويل: ()4(يأِت على هذا اللفظ، وصلة بيت علقمة وصواب إنشاده

ـــــــَت أَ  ـــــــًة َمـــــــ مْ َوَمـــــــا َأْن ا ِذكُرهـــــــا َرَبعي  
       

  ل بــــــــإْيٍر أو بأْكَنــــــــاِف َشــــــــْرَببِ َتِحــــــــ  
  َغُضــــــــبِ اُلهــــــــا للت بَ َفَقــــــــْد َأْنَهَجــــــــْت حِ   َأَطْعــــَت الُوَشـــــاَة والُمشـــــاَة ِبَصـــــْرِمها  

ــــوَ  دًا لــــووِعــــمَ  وقــــد َوَعــــدتكَ    اه ِبَيثْـــــــِربِ َخـــــــرقـــــــوٍب أَ عُ  كموعـــــــودِ     بــــه  تْ َف
عرقــوب رجـــل مـــن األوس أو : هكــذا رواه األصـــمعي وابــن األعرابـــي وقـــاال

، قال ا أزهتْ م ى تزهي، فلَ لة فوعده إياها وقال حت نخأخ له  )5(من الخزرج استعراه
 حت قال ،ا أرطبتْ ى ترطب، فلم :ها، ثـم أتاهـا لـيًال كـن صـرامُ مشـيئًا وي ى تجـفَ حتـ

  .مثالً  العربُ فضربته ها فصرمَ 
 *      *     *  
                                           

  ).عرقب(، ل 113: فصل المقال  )1(
  نسب البيت لألشجعي) عرقب(ل  )2(
ر إلـى صـنعاء أرض واسـعة، وقيـل هـي مـا . 5/356: معجم البلدان )3( قيل هي ما بين الشح

  .ران وحضرموتنجبين حضرموت والسبوب، وقيل هي ما بين 
 :إيروشــربب. هــايــوبخ نفســه وينكــر عليهــا تتبــع هــذه المــرأة مــع بعــد دار . 81: ديــوان علقمــة )4(

  .موضعان
  .خلقت أسباب المودة بيني وبينها: انهجت حبالها

  .استوهبه: استعراه )5(
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يةَ نَ « : قولهم و1(»اٌب َوَقْد َتْقَطع الد(   

، ُيراد أن المسن َتبقى منه »ناٌب وقد تْقَطع الّدوّية«: ويقال: قال األصمعي
  .بقّيٌة ُينَتَفع بها

  )2(»مٌ اِد◌ِ ٌم سَ ادِ نَ  «: قولهم

ــاِدمُ . الفاعــل مــن الندامــِة، وهــي األســفُ : النــادمُ  ــُر العقــل إلفــراِط : والسالمتغي
  :قال األصمعي. الندمِ 

مــاٌء ُســُدوٌم، وميــاٌه َأْســَداٌم، وهــي المندفنــُة، قــال ذو : وهــو مــأخوٌذ مــن قــولهم
 الر الطويل: () 3(ةم:(   

ـــْوِن الِغْســـِل َأْقـــَوى َفبع   ُضـــُه ومـــاٍء َكَل
    

  َأواِجــــــــُن َأْســــــــَداٌم  وبعــــــــٌض ُمَغــــــــورُ   
  ):الكامل: ()4(وقال الراعي

ـــــــاِئصٍ  ـــــــٍس َب ـــــــتم ِخْم   حتـــــــى َوَرْدَن ِل
            

يــــــــــاُح  َوبــــــــــيالَ    ًا  تعــــــــــاَوَرُه الرُجــــــــــد  
ــــــُه  ــــــدالُء ِنَطاَق ــــــَتمَس ال ــــــْدمًا ِإذا ال   والَ َصـــــــاَدْفَن ُمْشـــــــِرفَة الَمثَـــــــاِب ُدُحـــــــ    ُس

ــرابِ  ــُه إذا َرِغــَب : ومــن ذلــك قيــَل للفحــِل المحبــوِس عــن الضَســِدٌم، وذلــك أن
عن ِفْحَلِتِه ُعني، أي ُحـبَس فـي الُعنـِة، وهـي حظيـرًة مـن شـجٍر تحـبُس فيهـا اإلبـُل 

  .ُعَنٌن وِعَنانٌ : والخيُل، وجمُعَها

  )5(»ِنَجاُرَها َناُرَها «: قولهم

مانـار : ويقـال فـي الكـالم. هـذا الموضـع هـي السـمةُ  والناُر في: قال األصمعي
  .هذه الناقة؟ أي ما سمُتها؟ فإذا رأيَت سمَتها عرفَت َما نجاُرها والنجاُر األصلُ 

                                           
  .156: األمالي، القالي )1(
  .59: أبو عكرمة الضبي: األمثال )2(
)3(  227: مةديوان ذي الر   

  .رُ عو مُ  أسدام وبعض فبعضه       أواجن أقوى الغسل وماء كلون
 .222: ديوان الراعي )4(

 .210: األمثال )5(



 
 -152-

  )1(»َنَجْوُت وَأْرَهْنُتُهم َماِلَكاً  «: قولهم
  ):المتقارب: ()2(ول عبد اهللا بن َهمام الّسلوليهذا من ق

         َفلّمـــــــــــــــــــــا َخِشـــــــــــــــــــــيُت َأظـــــــــــــــــــــاِفَرُهمُ 
 

  َنَجــــــــــــــــــوُت وَأْرَهْنــــــــــــــــــُتهم  َماِلَكــــــــــــــــــاً   

إّال األصمعي ) َرَهْنُته(الرواة كلهم على أرهنتهم على أنُه يجوز : قال ثعلبَ 
قمـُت وَأُصـك َوْجَهـُه، : علـى َأن الـواو للحـال نحـو قـولهم) وَأْرَهُنُهم مالكـاً (فإنُه رواه 

  .أي قمُت َصاكًا وجهه

  )3(»اهللاُ  َنَعَشهُ  «: قولهم
معناه َرَفَعُه اُهللا َبْعـَد ُخمـوٍل، ومنـه ُسـِمَي الـنْعُش َنْعشـًا ألنـُه : قال األصمعي

ُيرَفـــُع عليـــه المْيـــُت، ومـــن ذلـــك انـــتعَش الرِجـــُل إذا اســـتغنى َبْعـــَد َفْقـــٍر أو َقـــِوَي َبْعـــَد 
  .َنَعَشُه اُهللا أي َجَبَرُه اُهللا وأحياه: َضْعٍف، وقال غيره

  )4(»ِنْعَم َمْعَلُق الشْرَبِة هذا «: قولهم

إشــارٌة إلـى الَقــَدِح ) هـذا(الَمْعَلــُق َقـَدٌح ُيَعلقُـُه الراِكــُب، وقولـه : قـال األصـمعي
. أي يكتفي الشـارُب بـه إلـى منزِلـِه الـذي ُيريـُدُه بشـربٍة واحـدٍة ال يحتـاُج إلـى غيِرهـا

  .ى رأِي غيِرهُيضرُب لمن يكتفي في األموِر ِبَرأِيِ◌ِه، وال يحتاُج إل

  )5(»َنغْصَت َعَلي  «: قولهم
َقْطــُع الشـيء َقْبــَل الَفـراِغ منــه، فُيَقـاُل ِلُكــل مـن َمَنــَع : التْنِغـيُص : قـال األصــمعي

  ):الطويل: ()6(د َنَغَض عليه، قال ذو الرّمةِ إنسانًا أو غيَرهُ أن َيْفُرَغ مما هو عليه، ق
                                           

 ).رهن(، ل 2/342: مجمع األمثال )1(

  .نسب البيت إلى عبد اهللا بن همام السلولي) رهن(ل  )2(
 ).نعش(، ل 131: الفاخر )3(

 .2/343: مجمع األمثال )4(

 ).نغص(، ل 293: الفاخر )5(

  .335: ديوان ذي الرمة )6(
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  َنغَصـتْ َغَداَة امتَـَرْت َمـاَء الُعيـوِن و 
       

  ُلباَنــــًا مــــن الَحــــاِج الُخــــُدوُر الَرَواِفــــعُ   
  

  )1(»النَقُد ِعْنَد الَحاِفرِ  «: قولهم

  .، فإنُه النقُد الحاضُر في البيعِ »النَقُد ِعنَد الَحاِفرِ « :فأما قولهم: قال األصمعي

*      *      *  

  )2(»َهَذا َأَجل ِمَن الَحْرشِ  «: قولهم 

مــن : ي بــاب بلــوغ الشــدة ومنتهــى غايتهــا فــي الجهــد قــال األصــمعيورد فــ
  : أمثالهم

بابِ : قال. »هذا َأَجل من الَحْرش « وأصُلُه احتراُش الض.  

  )3(»َهَذا َأَحق َمْنِزٍل ِبَتْركٍ  «: قولهم

، يضرب لكـلِ شـيٍء »هذا أحق منزٍل بتركٍ «: ومن أمثالهم: قال األصمعي
  .ِمْن َرُجٍل َأوِجواٍر أو غيِرهِ  قد استحَق أَن يترَك،

ا َتِرِدي ِتَهاَمةَ هَ « : قولهم 4(»َذا وَلم(  

، ُيضـــرب »هـــذا ولّمـــا تّـــردي ِتهامـــةَ «: ومـــن أمثـــال العـــرب: قـــال األصـــمعي
  .مثًال للرجِل يجَزُع قبَل وقوِع الَجَزعِ 

  )5(»في َعْيٍش ال َيِطيُر ُغَراُبهُ ُهْم «: قولهم
                                           

 .283: األمثال )1(

  .342: األمثال )2(

 .278: السابقالمصدر  )3(

  .143القالي، : األمالي )4(

  ).طير(، ل 277: ، فصل المقال186: األمثال )5(
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مــن أمثــالهم فــي َكثْــرة : بيــدة واألصــمعي جميعــاً قــال أبــو ع: قــال أبــو عبيــد
، وأصـله أن الُغـراب إذا »في َعـْيٍش ال َيطيـُر ُغَراُبـهُ  ُهمْ « : الخصب والخير قولهم

وقـد ُيْضـَرُب هـذا المثـُل : وقع في موضٍع منه لم َيْحـَتْج َأْن يتحـوَل إلـى غيـره، قـاال
  .في الشدِة أيضاً 

  )1(»َهِنيَت وال َتْنَكه« : قولهم

، أي َأَصْبت »َهِنيَت وال َتْنَكه«: ومن دعائهم بالخير قولهم: قال األصمعي
ـــرُ  بفـــتح الهـــاء، والمعـــروف ) َهنيـــت(روي عـــن أبـــي عبيـــد . خيـــرًا وال أصـــابَك الض

َهَنــَأني الطعــاَم، وُهِنئتــه، بضــم الهــاء وكســر النــون، وُهّنئْتــه، بتشــديد النــون وكــذلك 
  :كه قوالنوفي تن). هنيت(رواه األصمعي وغيره 

أنــُه أراَد وال َتْنــَك مــن النكايــِة، ووقــف بالهــاء، وقيــَل إنمــا أراَد وال : أحــدهما
تنكَأ فأبدل من الهمزة هاًء، يقال نكيُت العدَو نكايًة، ونكأته نكأ، ونكأِت الُقْرَحُة 

  .بالهمِز ال غير

  )2(»ُهَو َأْحَلُم ِمْن َفْرِخ الَطاِئر« : قولهم

: ثـــال فـــي منتهـــى التشـــبيه وغايتـــه قـــول األصـــمعيورد فـــي بـــاب ذكـــر األم
  .»هو َأْحَلُم من َفْرِخ الَطاِئرِ «: يقال

  )3(»ُهَو َأْحَمُق ِبْلغٌ « : قولهم

إنــه مــع ُحمقــه : يقــول. »هــو َأْحمــُق ِبْلــٌغ « : ومــن أمثــالهم: قــال األصــمعي
  .يبلُغ حاجَتهُ 

  )1(»ُهَو َأْزرُق الَعْينِ « : ولهمق

                                           
  .83: فصل المقال )1(
  .369: األمثال )2(
  .126و  114: المصدر السابق )3(
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هـو « : مـن أمثـالهم فـي نعـت العـدو قـولهم: معيقـال األصـ: قال أبـو عبيـد
ـــَبال(، و )ُهـــَو َأْســـوُد الكبـــدِ : (، وكـــذلك قـــولهم»َأْزرُق الَعـــْينِ  قـــال )ُهـــْم ُصـــْهُب الس ،

  ):الوافر: ()2(الشاعر
ــــــْوٍم   ــــــْن َأْضــــــَغاِن َق ــــــُت ِم ــــــا َحاَول وَم

      
ـــــــــــاُد ُســـــــــــودُ     ُهـــــــــــُم األْعـــــــــــداُء واَألكْب

  ):الخفيف( )3( :وقال ابن قيس الرقيات
ــــَبالِ     . . . . . . . . . . . . . . . . وِنِزالــــي فــــي القــــوِم ُصــــْهِب الس  

ولــيس مـــن هــذا شـــئ يــراد بـــه نعــوت الرجـــال، إنمــا معنـــاه : قــال األصـــمعي
  .وال أدري لعَل أصَلها من النعتِ : العداوة، وقال

  )4(»ِمْن َعْيِر َأِبي َسياَرة ُهَو َأَصح « : قولهم

، وهـو أبـو »هـو َأصـُح مـن عيـِر أبـي سـّياَرة «: ومن أمثالهم: عبيدقال أبو 
  .دفَع الناس من جمع أربعين سنًة على حمارهِ : سيارة العدواني، قال األصمعي

أبــو ســّيارة َرَجــٌل مــن عــدوان، اســمه عميلــة بــن عــدوان بــن خالــٍد، وكــان لــه 
سـنًة، وكـان يقـُف  حماٌر أسود، أجـاز عليـه بالنـاس مـن المزدلفـة إلـى ِمًنـى أربعـين

  ):رجز: (َأشرْف ثبير كيما نغير، فيقول: فيقولُ 
  َخلّــــــوا الَطِريـــــــَق َعــــــْن َأبـــــــي َســـــــياَرْة 

     
ـــــــــــــــَزاَرةْ    ـــــــــــــــِه بنـــــــــــــــي َف   َوَعـــــــــــــــْن َمواِلِي

  .حتى ُيجيَز َساِلَمًا ِحماَرهْ 
  )1(»ُس ِقشٍة على َوْجِه اَألرضِ ُهَو أْكيَ « : قولهم

                                                                                                    
، أورد المثـل دون أن يـذكر 385/ 2: مجمع األمثال. 479: فصل المقال. 351: األمثال )1(

  .األبيات
  :   عزودون ) سود(ل  )2(

 ودــداء واألكباد سـم األعـن إتيان قوم      هــفما أجشمت م

  .113: ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات )3(
 وطعاني في الحرب صهب السبال     فظالل السيوف شيبن رأسي  

 ).سير(، ل 501: ، فصل المقال373: األمثال )4(



 
 -156-

هـو أكـيُس قشـٍة «: ال للصبي إذا عرف بـالكيسالقشة، ويق: يقال لولد القرد
  .»على وجِه األرضِ 

َك « : قولهم 2(»ُهَو َأْلزُم َلَك ِمْن َشَعراِت َقص(  

ــَك « : يقــال: قــال األصــمعي وذلــك : قــال. »هــو َأْلــزُم لــَك ِمــْن شــعراِت َقص
أيضـًا  وقـد يضـربُ . ألنُه كلما ُحِلَق َنَبت، وهذا مثل يضرُب للذي ينتفي من قريِبه

  .لكل من أنكَر حقًا يلزُمُه من أّي حقوٍق كانَ 

  )3(»ُهَو َأْنَوكُ « : قولهم

  ):الرجز: (الَعْجُز وأنشد: النوكُ : قال األصمعي
  َتْضَحُك ِمني َشْيَخٌة َضُحوكُ 

 وكُ ـواْستْنوَكْت وللشَباِب الن  
  وَقْد َيشيُب الَشَعُر السحكوكُ 

  )4(» ُهَو َضِجرٌ « : قولهم
ـــجرُ : ل األصـــمعي وغيـــرهقـــا فِس، وهـــو َمـــْأُخوٌذ مـــن قـــولهم: الضِضـــْيُق الـــن :

  ):الوافر: ()5(مكاٌن َضِجٌر إذا كاَن َضيقًا، وقال ُدَريُد بن الصمة
  َفإّمـــــــــا ُتْمـــــــــِس فـــــــــي َلْحـــــــــٍد ُمِقيَمـــــــــًا 

     
  ِبَمْســــــــــهَكٍة ِمـــــــــــَن اَألْرَواِح َضـــــــــــِجْر   

  

                                                                                                    
  .175/ 2: ، جمهرة األمثال94: األصمعي: الفرق )1(
  .375، و 143: ، األمثال65: األصمعي: الفرق )2(
  .وقدورد البيتان األول والثاني فقط دون عزو). نوك(، ل54: الفاخر )3(
  .دون عزو). ضجر(، ل 215: الفاخر  )4(
شـــاكر . د: محمـــد خيـــر بقـــاعي، تقـــديم: جمـــع وتحقيـــق: ديـــوان دريـــد بـــن الصـــمة الجســـمي )5(

  .70. م1981الفحام، دار قتيبة، دمشق، 
  فإما تمس في جدث مقيمًا       بمسهكة من األرواح قفر
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  )1(»ُهَو الَعْبُد َزَلَمةٌ « : ولهمق
... ومعنـاه اللئـيم» هـو العبـُد َزَلمـةٌ «: ومـن أمثـالهم فـي العبـدِ : ل أبو عبيدقا

  .زلمة معرفة ال تكون نكرة :وفي كتاب األصمعي

  )2(»ُهَو َعُسوفٌ « : قولهم
ــــٍة بــــالُجْرَأِة : الَعْســــفُ : قــــال األصــــمعي وغيــــره ــــى َغْيــــِر ِهَداي ــــُذ عل هــــو اَألْخ

  .على َأْخِذ َما ليَس َلُه بعنٍف وشّدةٍ  واإلقداِم، ثم ُجعَل ذلك لكل َمْن أْقَدمَ 

  )3(»ُهَو َعَلى َحْبِل ِذَراِعكَ « : قولهم
هــو علــى َحْبــِل (مــن أمثــالهم فــي تســهيل الحاجــِة وتقريبهــا : قــال األصــمعي

  .، أي ال يخالفكَ )ِذراِعكَ 
وحبُل الذراِع ِعْرٌق فـي الّيـِد، وحبـاُل الَفـَرِس عـروُق قواِئِمـه، ومنـه قـول : قال

  ):الطويل: ()4(القيسامريء 
  َكــــَأن ُنَجومــــًا ُعلقــــْت فــــي َمَصــــاِمها 

     
  بـــــَأْمراِس َكتــــــاٍن إلـــــى ُصــــــم َجْنــــــَدلِ   

  )5(»ُهَو َقَفا َغاِدٍر َشر « : همقول
ومـن أمثـالهم فـي الـدميِم ال منظـَر َلـُه غيـر : قـال األصـمعي: قال أبـو عبيـد

  :قال األصمعي. »ر شرهو قفا غاد«: َأن فيه خصاًال محمودة قولهم
المثــل ألبــي حنبــل : والمثــل لعبيــد بــن شــجنة قالــه فــي الجاهليــة، وقــال غيــره

  .جارية بن الطائي
                                           

  .186: فصل المقال )1(
  ). عسف(ل . 213: الفاخر )2(
  ).حبل(ل . 241: األمثال )3(
  .19: ديوان امرئ القيس )4(

 بأمراس كتان إلى صم جندل    كأن الثريا علقت في مصامها

أّن : وزعـم األصــمعي: قــال. 2/355: جمهــرة األمثـال. 139: فصــل المقـال. 99: األمثـال )5(
  .»هي قفا غادٍر َشرٌ «: القفا مؤنثة، وروى هذا المثل
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  )1(»ُهَو الَكانونُ « : قولهم

هو الذي إذا َدَخَل على القوم وهم في حديٍث َكَنوا عنه من : قال األصمعي
  .أجِلهِ 

  )2(»  ُهَو َكِلٌف ِبَكذا«: قولهم

: )3(وأنشـــــد. شـــــدُة الحـــــب والمبالغـــــة فيـــــه: الكلـــــفُ : رهقـــــال األصـــــمعي وغيـــــ
  ):الكامل(

  َفَتَيقنـــــــــــــي َأْن َقـــــــــــــْد َكِلْفـــــــــــــُت ِبكـــــــــــــم
      

ــــــمِ      ثُــــــم افَعلــــــي َمــــــا ِشــــــْئِت َعــــــْن ِعْل

  »)4(ُهَو َمْحُدودٌ « : قولهم

ْزِق قــْد ُحــِبَس عنــه، ومنــه قيــَل للســجاِن : قــال األصــمعي أي ممنــوٌع مــن الــر
  ):الطويل: ()5(َحداُد، وأنشد

ـــــــذٌب  ـــــــَت ُمَع ـــــــداُد َأْن ـــــــه الَح ـــــــوُل ل   يق
    

ــــــــــــَلٌم َفَقِتيــــــــــــلُ    ــــــــــــٍد أو ُمْس ــــــــــــَداَة َغ   َغ
  ):المتقارب: ()6(وكل َمْن َمَنَع شيئًا فقد َحدُه، واحتَج ببيِت األعشى: قال

ــــــــــــــا َيِصــــــــــــــْح ِديُكنــــــــــــــا  َفُقْمنــــــــــــــا وَلم  
     

ــــــــــــــٍة ِعنــــــــــــــَد َحــــــــــــــداِدها     إلــــــــــــــى َجْوَن
  .لذي يمنعها يعني خمراً أي صاحبها ا

                                           
  ).كنن(ل . 78: الفاخر )1(

  .119: الفاخر )2(

  .نسب البيت إلى أبي صخر الهذلي. 2/975: شرح أشعار الهذليين )3(

  .80: الفاخر )4(

  .1/163 ت،.القالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د :األمالي )5(

وأنشــدناها ابــن األنبــاري عــن أبيــه ولــم ينســبه إلــى أحــد، وهــو ثــاني : قــال أبــو علــي القــالي
  :ثالثة أبيات، وقبله

  له بعد نومات العيون عويل  ضعيف الموالي مسلم بجريرة

  .69ت، .محمد محمد حسين، مكتبة اآلداب بالجماميز، د: شرح: ديوان األعشى الكبير )6(
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  )1(»ُهَو ِمْلطٌ « : قولهم

َب لـــه، وهـــو مـــأخوٌذ مـــن قـــولهم: الِمْلـــطُ :: قـــال األصـــمعي : الـــذي ال َنَســـ
ا الِخْلــطُ  ُش الطــائر إذا ســقَط، فأمــ َلـَط ِرْيــ هم: إم : فــالُمختِلُط النســِب، وقــال َبْعُضــ

نا الِخْلُط َولُد الز.  

  )2(»ُهَو المْوُت اَألْحمرُ « : ولهمق

الموُت األحمُر واألسـوُد يشـبُه بلـوِن اَألَسـِد : فيه قوالن يقال: قال األصمعي
َوْطـَأٌة حمـراُء إذا كاَنـْت : ويكـون مـن قـولهم: أي كأنُه َأَسـٌد يهـوي إلـى صـاحِبِه قـال

ــةِ  مــِرّي، وأنشــد لــذي الرــًة لــم تَــْدُرْس َبْعــُد، فكــَأّن معنــاه المــوُت الجديــُد الط3(َطِري( :
  ):ويلالط(

  َعَلــى َوْطــَأٍة َحْمــراَء ِمــْن َغْيــِر َجْعــدٍة 
      

  ثََنى ُأْخَتها في َغـْرِز َكْبـَداء َضـاِمرِ   

َهُمني« : قولهم 4(»ُهَو َيَتج(  

معنـاه ُيْغلـُظ فـي القـوِل، وهـو َمـْأُخوٌذ مـن قـولهم رجـٌل َجْهــُم : قـال األصـمعي
  ):البسيط: ()5(وأنشد لجرير. الَوْجِه أي غليُظهُ 

يارَة ال ُتْرَجى وُدوَنهُم         الز ا وفي َأْشَباِلِه َغَضفُ    إنَجْهُم الُمَحي  
  . والمحيا الوجه

                                           
  ).ملط(ل . 120: الفاخر )1(

. معنــاه المــوت الجديــد... ، أورد المثــل إلــى قولــه2/303: مجمــع األمثــال. 138: الفــاخر )2(

  ).حمر(ل

  . 293: ديوان ذي الرمة )3(

  ).جهم(ل . 103: الفاخر )4(

 .استرخاء األجفان العال على األعين من الكبر: الغضف. 1/168: ديوان جرير )5(

11م –كتاب األمثال لألصمعي
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  )1(»ُهَو َيَتَحداُه ِبَكَذا «: قولهم

ـــــــاَدَرُة، وَأنشـــــــَد للقـــــــيِط : ُيَبـــــــاِدُرُه، والَتَحـــــــدي: َيَتحـــــــداه: قـــــــال األصـــــــمعي الُمَب
  ):البسيط: ()2(اإليادي

    

  َتْنِجٌد َيَتَحدى الناَس ُكلُهم      َلْو َقاَرَع الناَس َعن َأْحَساِبهم َقَرَعاُمسْ 

  )3(»ُهَو َيَتَحين ُفالَناً « : همقول

  ويقال ُتِحيَنِت الناقةُ : قال. معناه َيْنُظُر حيَن َغْفَلتِه أي َوْقَتها: قال األصمعي

  ):الطويل: ()4(في صفة ناقة وأنشد. إذا ُجِعَل ِلَحْلِبها وقٌت َمْعلومٌ 
  إذا ُأِفَنـــــــــــْت َأْروى ِعياَلـــــــــــَك َأْفُنهـــــــــــا

      
  وٕاْن ُحيَنــْت َأْرَبـــى َعلـــى الَوْطـــِب ِحيُنهـــا  

  .أّن ُتْحلَب في كل وْقٍت ال يكوُن لها وقٌت معلومُ : واألفُن : قال

  )5(»َو َيَتعلى على اِهللا َتعالىهُ « : قولهم

وأنشد . على اهللا أي َيْحلُف من األَِليِة، وهي اليمينُ  َيَتأَ◌لى: قال األصمعي
  ):الطويل: ()6(لألخطل

  ِقَطاٌر َتَروى ِمْن فلْسطيَن ُمْثَقلُ    َشِرْبُت والقاِني ِلحل أِليِتي        
  

                                           
  ).حدا(ل . 136: الفاخر )1(
  .1/75: ما استعجم معجم )2(

  لو صارعوه جميعًا في الوغى صرعا        ـماس كلهـنـدى الـتنجدًا يتحــمس
  .22/358: األغاني-

 لو صارعوه جميعًا في الورى صرعا       مــاس كلهـنـتنجدًا يتحدى الــمس

  ).حين/أفن (ل . 137: الفاخر )3(
 .نسب البيت إلى المخبل السعدي) حين/ أفن(ل  )4(

  .101: فاخرال )5(
فخــــر الــــدين قبــــاوة، منشــــورات دار اآلفــــاق . د: شــــعر األخطــــل، صــــنعة الســــكري، تحقيــــق )6(

  .1/16م، 1979/ هـ1399، بيروت، 2الجديدة، ط
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 )1(»ُهَو َيِحف َلُه َوَيرف « : قولهم

وُم َلـُه َوَيْقُعـُد، أي يقـ» هـو يحـف لـه ويـرف «: ومـن أمثـالهم: قـال األصـمعي
  .وينصُح ويشفقُ 

  )2(»ُهَو َيْرُقُم الَماءَ « : قولهم

ومعنـاه أنـُه . »هـو َيـْرُقُم الَمـاءَ «: ومـن أمثـالهم فـي االسـتقامة والحـذق قـولهم
ْقمُ  ُه يرقُم حيُث ال يثبـُت الـرقـال األصـمعي بعـض هـذا : بلَغ من ِحْذْ◌قِه باألموِر أن

  ):الطويل: ()3(قال أوس بن حجر. الكالم

َســــــأْرُقُم فــــــي الَمــــــاِء الَقــــــَراِح إلــــــيكُم  
   

ـــــمُ    ـــــاِء َراِق ـــــاَن للَم ـــــْأِيُكْم إْن َك ـــــى َن   عل

  )4(»ُهَو َيُشوُب َوَيُروبُ « : ولهمق

وقــد يضــرب هــذا فــي المنطــق أيضــًا، ُيــتكلُم . »هــو َيُشــوُب َوَيــُروبُ «: قــولهم
  .فيه مرًة بالخطأ، ومرًة بالصواِب، عن األصمعي

ـــَو َيُشــــوُب «  :قـــال األصــــمعي فـــي األمثــــال. ي فصـــل المقــــالوورد فـــ ُه
  .)5(»والَ َيُروبُ 

الخلُط ومـزُج اللـبِن : وهو صحيٌح، معناه يخلُط وال يخلُص، ألّن الّشْوبَ 
بالماِء، والروُب مصدُر راَب اللبُن يروُب روبًا إذا َخُثَر، وٕاذا َخُلَص َخُثَر وٕاّال 

  .فال
                                           

  ).حفف(ل . 32: فصل المقال )1(

  .211: األمثال )2(

 .116: ديوان أوس بن حجر )3(

  .304، 52: األمثال )4(

 .46: فصل المقال )5(
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  )1(»ْيِه اُألرمَ ُهَو َيَعض َعلَ « : قولهم

هــو َيَعــض «: ومــن أمثــالهم فــي شـدة العــداوة والغــيظ قــولهم: قـال األصــمعي
  .يعني أصابَعهُ : قال) ُفعل(، على مثال »َعَلْيه اُألرمَ 

  )2(.»ُهَو َينِجُش َعليِه ، وَنّجّ◌َ◌اُشو ُسوقِ الرقيقِ « : قولهم
د للنابغـــة فـــي صـــفة وأنشـــ. مـــدُح الشـــيء وٕاطـــراؤه: الـــنْجُش : قـــال األصـــمعي

  ):الرمل: ()3(الخمر
ـــــــــــــْن َيْشـــــــــــــَرُبها   ـــــــــــــاَل َم ـــــــــــــي َب وُتَرخ

     
ــــــــــدى َكْرُمهــــــــــا ِعنــــــــــَد الــــــــــنَجْش      وُيَف

 *      *     *  

  )4(»َواَفَق َشّنًا َطَبُقهُ « : لهمقو 
: وأصـــُل الشـــن :قـــال. »واَفـــَق َشـــّنًا َطَبُقـــهُ « : ومـــن أمثـــالهم: قـــال األصـــمعي

ــٌن فكــأن قومــًا كــان لهــم مثلــه َفَتَشــنَن، الوعــاُء المعمــوُل  مــن األدِم فــإذا يــبَس فهــو ش
وقـال بعـض أهـل العلـم خـالف ذلـك، فـذكر َأن شـن بطـن . فجعَل له غطاء فوافقـه

طبق، فاتفقوا على أمر، فقيل في : من عبد القيس، التقوا وحي من إياد، يقال لهم
  .»وافَق َشنًا طبُقه«: هذا

  )5(»َبْيعُ َوَجَب ال« : قولهم
وَقَع، وكذلك َوَجبت الشمُس إذا َسَقَطْت في المغيِب : معناه: قال األصمعي

  .َتِجُب الشمُس والبيُع وجوبًا، ومنه َسِمْعُت وجبَة الحائِط أي َسْقَطَتهُ 

                                           
  .353: األمثال )1(
  ).نجش(ل . 56: الفاخر )2(
  .86م، 1832ديوان نابغة بني شيبان، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  )3(

 ويَفدى َكْرَمها عند النجش  ن يشربهاـوترخي بال م

  .177: األمثال )4(
  ).لدم/ بهر(ل . 17: الفاخر )5(
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  ):البسيط: ()1(فَأّما َوَجَب القلُب فمعناه خفَق، وضرَب، َيجُب ُوجوبًا، وأنشد
  ْبهـــــــــــِرِه وللُفـــــــــــؤاِد َوجيـــــــــــٌب َتْحـــــــــــَت أَ 

    
ـــــِب بـــــالحَجرِ    ـــــالِم َوراَء الَغْي ـــــْدَم الُغ  َل

  .َضْرُبُه ِبَحجِر على َحَجرٍ : َلْدُم الُغالمِ 

  )2(»َوْحَمى وال َحَبَل « : قولهم

، أي »وْحَمــى وال َحَبــل«: مــن أمثــالهم فــي الشــهواِن قــولهم: قــال األصــمعي
وليَس الِوَحاُم إّال في َشهوِة الحبِل . لىأنُه ال ُيذكُر له شيٌء إال اشتهاه َكشهوِة الُحبْ 

  .خاصةِ 

  )3(»َوَدَق الَعْيُر في الَماءِ « : قولهم

« : ورد فــي بــاب فــرار الجبــان وخضــوعه واســتكانته عــن األصــمعي قــولهم
  .»ودَق الَعْيُر في الماءِ 

  )4(»ْن َتْلَقاِء ِمْثِلَك َراِئعُ َوَذلَك مِ « : قولهم

قـول . أحكم مثل سـيرته العـرب: مر يقولسمعت خلفًا األح: قال األصمعي
  .وذلَك ِمن َتْلَقاِء ِمْثِلَك َراِئعُ ): الطويل(النابغة، 

  )5(»َوَقَعا َكِعْكَمْي َبِعيرٍ « : قولهم

  .قال األصمعي ذلك وأصله أن ُتَحل عن البعيِر ِحَباُله فيسقُط ِعكماه معاً 
  )1(»َوَقَع في َوْرَطةٍ « : قولهم

                                           
  .99: ديوان ابن مقبل )1(

  ليد وراء الغيب بالحجرلدم الو   وللفؤاد وجيب تحت أبهره   
  .288: األمثال )2(
  . 319: المصدر السابق )3(
  .مقالةأن قد قلت سوف أناله: ،وصدره 34:ديوان النابغة.253: كتاب المثلين )4(
  134: األمثال )5(



 
 -164-

ق علــى َمــْن طــُة ُأْهِويــٌة َمْنُصــوبٌة تكــوُن فــي الَجَبــل َيشــالَورْ : قــال األصــمعي
الجبـِل فوقعـْت  َتَورطِت الماشيُة إذا كانت ترَعـى فـي: يقالُ  .منها وقَع فيها الخروجُ 

  ولم ُيمكْنَها الخروُج، في الَوْرطِة ، 
  ):الطويل: ()2(وأنشد لُطَفيل يصف إبالً 

  هُ َتَهــاُب الطِريــَق الســْهل َتحِســُب أنــ
       

 ُوُعـــــــــوٌر ِوَراٌط وهـــــــــو َبْيـــــــــَداُء َبْلَقـــــــــعُ   

  )3(»َقَع الَقْوُم في َسَلى َجَملٍ وَ « : قولهم
فــي : يقــول. »َوَقــَع الَقــْوُم فــي َســَلى َجَمــلٍ «: ومــن أمثــالهم: قــال األصــمعي

  .شيٍء ال مثَل له، َألن السَلى إنَما يكوُن للناقِة، وال يكوُن للجملِ 

  )4(»َع الَقوُم في َواِدي َجَذباتٍ َوقَ « : قولهم
َوقـــَع القـــوُم فـــي َواِدي «: مـــن أمثـــالهم فـــي الهـــالِك قـــولهم: قـــال األصـــمعي

  .»َجَذباتٍ 
  .وقد يقال ذلَك إذا جاروا عن القصدِ : قال

  )5(»َضٍة ما َيْنُبَتن َشِكيُرهاَوِمْن عِ « : قولهم
الـورُق : والشـكيرُ . »ُرهاومـْن ِعَضـٍة مـا َيْنُبـَتن َشـكي«: قولهم: قال األصمعي

  .الصغاُر ينبُت بعَد الكبار
  )1(»ُو َعَلى الَمرِء َما َيْأَتِمرَوَيْعد« : قولهم

                                                                                                    
  ).ورط(ل . 18: الفاخر )1(

  وعور وراط وهو بيداء بلقعـهل تحسب أنه     تهاب طريق الس
  .89: ويديوان الطفيل الغن )2(

 وعور وراط وهي بيداء بلقع     تهاب الطريق السهل تحسب أنه

  .343: األمثال )3(
  ).جذب(ل . 2/360: مجمع األمثال. 466: ، فصل المقال339: األمثال  )4(
  .220: فصل المقال. 145: األمثال )5(
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هذا أول البيت . »َوَيْعدُو على المرِء َما َيْأَتِمر«: من أمثالهم: قال أبو عبيد
هـي لربيعـة بـن : وقـالَ . من قصـيدة المـرئ القـيس، وأنكـَر األصـمعي أن تكـوَن َلـهُ 

  ): المتقارب: ()2(النمري، وأوُلها عنَد األصمعيجشم 
  َأَحـــــــاِر بـــــــَن َعمـــــــرٍو َكـــــــَأني َخِمـــــــْر 

     
ـــــــْأَتِمْر    ـــــــا َي ـــــــرِء َم ـــــــى الَم ـــــــُدو عل  َوَيْع

  : أوُلها: وقال المفضل
 ـــــــــــــــــــاِمري ـــــــــــــــــــَة الَع ـــــــــــــــــــِك ابَن   ال َوَأبي

      
ـــــــــــــي َأفـــــــــــــْر    ـــــــــــــوُم َأّن ـــــــــــــدِعي الَق   ال َي

قـــد ائتمـــَر، وبـــئَس مـــا ائتمـــرَت : غيـــِر مشـــورةٍ ويقـــاُل لَمـــْن فعـــَل الّشـــيَء ِمـــْن 
  .لنفِسكِ 

  )3(»َوْيَلُه َوَعْوَلهُ « : قولهم

لي على ُفالٍن، : الَعْوُل والَعويُل االستغاثُة، ومنه قولهم: قال األصمعي ُمَعو
              ):الطويل: ()4(اتكالي عليه واستغاثتي به، ومنه قول األخطل

ــــافُ  بالِبْشــــِر َوْقَعــــًة  َلَقــــْد َأْوَقــــَع الَجح  
     

لُ    إلــــى اِهللا ِمنهــــا الُمْشــــَتكى والُمَعــــو 

َوْيـــًال لــه، وكمـــا : أي المســتغاُث، ونصــَب َعْوَلـــُه علــى الــدَعاِء والـــذِم كمــا يقــال    
  . ُتْرَبَاً◌ له: يقال

*      *      *  
  )5(»َيا َحبذا الترَاُث َلْوال الذلةُ « : قولهم

                                                                                                    
  .383: فصل المقال )1(

لـــذي خـــامره داء أو وجـــع أي ا: الخمـــر. تـــرخيم حـــارث: حـــار. 154: ديـــوان امـــرئ القـــيس )2(
 .يصيبه وينزل به: يعدو عليه. خالطه

 ).ويل(ل . 20: الفاخر )3(

 .1/23: لشعر األخط )4(

 .334: األمثال )5(
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  .قال ذلك األصمعي] يدقال أبو عب[

  )1(»َيا َحَرزي وَأْبَتِغي النواِفال «: قولهم

  .أي أدركت ما أريد، وأنا أبتغي الزيادة: قال األصمعي

  )2(»َيا َطِبيُب ُطب لَنْفِسكَ «  قولهم

: ذكـر أبــو عبيـد فــي بـاب ادعــاء الرجـل علمــًا ال يحسـُنه أن األصــمعي قــال
  .»ِسكَ يا طبيُب ُطب لنف«: من أمثالهم

  )3(»َيا َعَبرُ « : قولهم

ــــَرةُ : قــــال األصــــمعي ــــُر الَعــــْيَن أي يبكيهــــا، والَعْب ــــُه يــــأتي بمــــا ُيْعِب معنــــاه أن :
فالن َعِبٌر وَعْبَراُن وامرأُة َعِبراٌة وَعْبـَرى، : يقال. الُحْزنُ : الَعَبرُ : الدْمَعُة، وقال غيره

  .فكأّنُه َغم وُحْزٌن َألْهِلهِ 

  )4(»َكعُ َيا لُ « : ولهمق

وهـــو : هـــو الَعيـــي بـــَأْمِرِه ال َيتِجـــه لمنطـــِق وال غيـــره، قـــال: قـــال األصـــمعي
  ):الكامل: ()5(َمْأُخوٌذ من الَمالكيِع، وهو ما يخرُج من السَلى، وأنشد البن ميادة

ــــــــْرِبل  ــــــــالَة بُمَعجــــــــٍل ُمَتَس ــــــــِت الَف   َرَم
        

ـــــَع اَألْمَشـــــاجِ    ـــــلَى وَمالِك ـــــْرَس الس   ِغ
  

  )6(»َيا ُمَحاَرفُ « : لهمقو 

                                           
 .200: المصدر السابق )1(

  .207: المصدر الساق )2(
 .87: الفاخر )3(

 ).لكع(ل . 41: الفاخر )4(

اد، مطبوعـــات مجمـــع اللغـــة العربيـــة حنـــا جميـــل حـــد. د: جمـــع وتحقيـــق: شـــعر ابـــن ميـــادة )5(
 .91م، 1982/ هـ1402بدمشق، 

 ).حرف(، ل 88: الفاخر )6(
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ْزُق أي ُعِدَل عنه: قال األصمعي هو الذي ُحوِرَف عنه الر.  

  )1(»َيا َوْغدُ « : قولهم

الضعيُف ثم َكُثَر حتى قالوا لكل قليٍل َوْغد، وكـذلك : الَوِغدُ : قال األصمعي
  .هو الضعيُف، ثم َكُثَر حتى ُجِعَل للبخيِل وغيِره: النذلُ 

  )2(»ْجِري ُبَلْيٌق وُيَذم يَ « : مقوله

: قــال. »َيْجــِري ُبَلْيــٌق وُيــَذم «مــن أمثــالهم فــي ذم المحســن : قــال األصــمعي
  .وهو فرٌس كاَن يسبُق الخيَل، وهو في ذلَك ُيَذُم وُيَعابُ 

  )3(»َيِحف َلُه َوَيِرف « : ولهمق

أي ، »َيِحــف لــه َوَيــرفُ «: قــال األصــمعي فــي كتــاب األمثــال لــه فــي قــولهم

َرف : أي تســمع حفيفــًا ، ويقــال: ويشــفق، ويــراد يحــف لــه يقــوم لــه ويقعــد وينصــح

    .ِمَن النَضارِة والري  الشجُر َيِرف إذا كانَ َلُه كاالهتزازِ 

        )4(»َيداَك َأوَكتا َوُفوَك َنَفخَ  «: قولهم

عـــَل ، يقـــال للرجــِل إذا ف»يـــداَك أوكتــا وفـــوَك نفــخَ «: ويقــال: قــال األصـــمعي
َفعلًة أخطأ فيها، يراد بذلَك أنَك ِقَبلَك ُأوتيَت، وزعموا أن أصَل ذلَك أن َرُجًال قطَع 

  .بحرًا بزق فانفتَح، َفقيَل لُه ذلكَ 
ْعَب َمْن ال َذُلوَل َلهُ َيْرَكُب ا« : قولهم 5(»لص(  

                                           
 ).وغد(، ل 88: الفاخر )1(

 .267: األمثال )2(

ودون ذكـر ] هـو[، ورد بزيـادة 32: فصل المقـال. 1/426: أبو عبيد البكري: سمط الآللي )3(

 ).خفف(ل . لكتاب األصمعي

  .187: األمالي، القالي )4(

 .114: األمثال )5(
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، يضرب في »يركُب الصعَب من ال ذلوَل لهُ «: قال األصمعي من أمثالهم
  .ِل يحمُل نفَسُه على الّشدائِد إذا لم يجْد ما يريُد في عافيةٍ الرجُ 

  )1(»ُيِسر َحْسوًا في اْرِتَغاءٍ  «: قولهم

وأصــله الرجــل يــؤتى بــاللبن فُيظهــُر أنــُه ُيريــُد الُرْغــَوَةَ◌، وال : قــال األصــمعي
  .وهو شرُب الُرْغَوة: يريُد غيَرَها َفَيشَرُبها، وهو في ذلَك يناُل ِمَن اللبِن، واالرتغاءُ 

  )2(»َيُشْوُب وال َيُرْوبُ « : قولهم

مثَـٌل للرجـِل » َيُشوُب وال يـُروبُ «: ومن أمثال العرب قولهم: قال األصمعي
  .يخلطُ 

  )3(»الَيْوَم َخْمٌر وَغدَاً◌ َأْمرٌ «: قولهم

: قــــال األصــــمعي. ورد فــــي بــــاب دول الــــدهِر الجالبــــِة للمحبــــوِب والمكــــروهِ 
  .»ٌر وَغدًا َأْمرٌ اليوَم َخمْ «

  

                                           
  .يضرب لمن يظهر أمرًا وهو يريد غيره) رغا(، ل 76: ، فصل المقال65: األمثال )1(

  .264: األمالي، القالي )2(

 .333: األمثال )3(
 
 
 
 
 
 


